
А Г Е Н Д А 

 

    Дводневен „онлајн“-семинар на тема: 
    

УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИОНИ И БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ 
 

10-11.12.2020 година (четврток-петок) 

10:00 – 13:00 часот 

 
I ден (10.12.2020 година)  

Време  

10:00 – 10:30 

Дефинирање на ризиците во информациониот систем 

 Методологија за проценка на ИТ ризици; 

 Значење и разлики помеѓу 2D и 3D пристап; 

 Дали ИТ ризиците се оперативни ризици?; 

 Класификација на ИТ ризиците; 

 Мерки за совладување на дефинираните ризици; 

 Редовни и вонредни проценки на ИТ ризици. 

10:30 – 11:30 

Информациони ризици во компанија 

 Анализа на ИТ ризици; 

 Закани и ранливост на ИТ системот; 

 Ризик од неуспех на ИТ системот – достапност на услугите; 

 Проценка на веројаноста и влијанието на информациските ризици; 

 Влијание на ИТ ризиците на деловните процеси и развој на нови 

производи; 

11.30 – 11:40 Пауза   

11:40 – 12:10 

Безбедносни ризици во информациониот систем 

 Безбедносни закани и ранливост; 

 Заштита на лични податоци и GDPR-ризици; 

 Човечки фактор и влијание на проценката на ризиците; 

 Класификација и означување на информациите; 

 Дефинирање на безбедносните ризици за време на интерен развој; 

 Заштита на информации, крипто алгоритми и напредни методи за 

автентификација; 

 Безбедносни проверки пред пуштање на софтверот во продукција; 

12.10 – 12:20 Пауза   

12:20 – 13:00 

Рамка и најдобра пракса во управување со ИТ и безбедносни ризици 

 ИТ стандарди и препораки; 

 Најдобра светска пракса и безбедносни стандарди; 

 Интерни акти во врска со управување со ризиците; 

 Одговорности и обврски на вработените; 

 Правилно дефинирање и адекватна примена на интерни ИТ прописи; 

Матрица за дефинирање и проценка на ризиците 

 Анализа на можни начини за проценка на информационите и 

безбедносните ризици; 

 Пример на методологија за проценка на ризици; 

 Користење матрица за управување со ризиците; 

 Примери за управување со ризиците – добра практика; 



 
II ден (11.12.2020 година)  

Време  

10:00 – 11:00 

Екстернализација на ИТ услугите 

 Безбедно работење преку екстернализација на ИТ услугите; 

 Соработка со партнери и анализа на решенија/понуди; 

 Проценка на идните партнери и влијание на екстернализација на 

критични ИТ процеси во компанијата; 

 Креирање и одобрување на договор; 

 Критични ставки во договорот и одржување на ИТ опремата; 

 Контрола на ризиците и процесите кај екстерните партнери; 

11:00 – 11:10 Пауза   

11:10 – 12:00 

Управување со информационите и безбедносните ризици на проектите 

 Улоги и одговорности на проектите; 

 Кои се целите, а кој е обемот на проектот?; 

 Заинтересирани страни за успех на проектот; 

 Улогата на проект менаџерот во поглед на управување со ризиците на 

проектот; 

 Дефинирање на ризиците на проектите – Кога? Кој? Како? 

 Управување со ризиците на проектот и навремено планирање на 

ресурсите; 

 Кој носи одлука за пуштање во продукција и врз основа на кои 

информација се носи одлуката? 

 Дали треба да се отстранат сите ризици кои се дефинирани на 

проектот? 

 Анализа на ИТ проекти од пракса – дигитализација, миграција на 

податоци, имплементација на нови решенија... 

12:00 – 12:10 Пауза   

12:10 – 13:00 

Примери од пракса 

 Дали имате направено класификација на ИТ ризици? 

 Дали во договорот за ИТ одржување имате опфатено се што е важно? 

 Анализа на ризици – интерен развој или екстернализација; 

 Анализа на примери за лоша проценка на ризици – не согледување на 

целата слика; 

 Анализа на најчестите ИТ ризици и решенија за превенција – практични 

примери. 

 


