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Politika informacione bezbednosti najvišeg nivoa u NLB DigIT (u nastavku: Politika) 
predstavlja krovni dokument kompanije NLB DigIT d.o.o Beograd (u nastavku: Kompanija), 
koji definiše ciljeve i okvire, smernice za implementaciju kontrola, zaštitu i upravljanje 
informacionim sistemom Kompanije. Svrha Politike je uspostavljanje okvira čija praktična 
primena obezbeđuje zaštitu čitavog informacionog sistema, primenom definisanih pravila, 
osiguranjem kontinuiteta poslovanja sprečavanjem realizacije bezbednosnih incidenata ili 
umanjenjem njihovog uticaja na poslovanje Kompanije, a sve kroz upotrebu adekvatnih 
bezbednosnih kontrola. 
 
Bezbednost informacija je prepoznata kao jedna od najvećih vrednosti Kompanije, imajući u 
vidu da su bezbednost i privatnost podataka, kao i očuvanje osnovnih bezbednosnih principa 
poput poverljivosti, integriteta i raspoloživosti, od kritične važnosti za poslovne procese i 
operacije Kompanije i u direktnoj su korelaciji sa poslovnom strategijom preduzeća. 
 
Ovom Politikom Kompanija izražava svoju obavezu, spremnost i želju da stalnim 
unapređenjem bezbednosti nad resursima kojima raspolaže, istovremeno unapređuje svoje 
poslovne procese i profesionalne usluge, kako bi ostvarila svoje taktičke i strateške poslovne 
ciljeve kroz:  
 

➢ Povezivanje strategije informacione bezbednosti sa svojom poslovnom strategijom; 
➢ Sprovođenje odgovarajućih IT bezbednosnih mera adekvatnih nivou rizika; 
➢ Automatizaciju, simplifikaciju i harmonizaciju procesa, kao i uvođenje novih naprednih 

tehnologija, a uz uspostavljanje jedinstvenog pristupa IT bezbednosti; 
➢ Proaktivan i efikasan odgovor na pretnje; 
➢ Razvoj mehanizama za sprečavanje nastanka bezbednosnih incidenata i upravljanje 

njima; 
➢ Sprečavanje finansijskih gubitaka i gubitka poslovnog dobra; 
➢ Obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa IT bezbednosti radi održavanja ugleda 

Kompanije; 
➢ Obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa IT bezbednosti u skladu sa sklonošću ka riziku 

(Risk Appetite), čime bi se obezbedilo sigurno i bezbedno okruženje za ostvarenje 
poslovnih ciljeva; 

➢ Uspostavljanje odnosa sa korisnicima i drugim zainteresovanim stranama. 
 
Politika i ostala akta Kompanije su usklađena sa regulativama Republike Srbije, Politikama 
informacione bezbednosti NLB Grupe, dobrom praksom i internacionalnim standardima iz 
oblasti informacione bezbednosti, i primena je obavezujuća za sve interne (zaposleni) i 
eksterne korisnike (treća lica) sa kojima Kompanija stupa u ugovorni odnos. 

 

 

 


