Гимназија Јован Јовановић Змај
Нови Сад, Златне греде 4
Број: 01-6/2-7-1
Датум: 09.06.2014
Поштовани,
у вези са вашим захтевом заведеним под бројем 01-6/2-7 од 06.06.2014.године, за додaтним
информацијама и појашњењима јавне набавке за јавну набавку радова на адаптацији, уређењу и
покривању велике куполе у Гимназији ''Јован Јовановић Змај'' II фаза, број ЈН ОП 04/2014 a у
складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12), достављамо
вам одговор:
ПИТАЊЕ 1. Као неопходан пословни капацитет захтевате да понуђач има успостављен, између
осталих ISO 27001 који се односи на систем менаџмента заштите и безбедности информација.
Захтевате да ревидирамо наш став у вези са овим стандардом, јер грађевинске компаније немају
успостваљен тај стандард у пракси.

ОДГОВОР1:
Примена савремених информационих технологија омогућава бољу комуникацију
организације са својом околином, али доноси и бројне сигурносне претње. Серија стандарда
ИСО 27000 даје хармонизовани приступ развоју, имплементацији и одржавању менаџмент
система за сигурност информација (ИСМС).
ИСО 27001 је међународни стандард који се односи на заштиту и безбедност информација.
Стандард подлеже различитим подручјима примене као и за разликовање могућих процеса у
организацији који су повезани са управљањем контроле сигурности као што су: политика
сигурности, сигурност организације, контрола и класификација извора, сигурност особља,
сигурност материјалних добара и животне средине, оперативно управљање и комуникација,
контрола приступа, развој и одржавање разних система и управљање континуитетом
пословања. Стандард информације третира као имовину и даје основне смернице за њено
очување, безбедно управљање и употребу. Као и највећи број других стандарда компатибилан
је са ИСО 9001, али специфицира додатне захтеве везане за идентификацију ризика
(интерних и екстерних) по безбедност информација и успостављање механизама за њихово
елиминисање или свођење на прихватљив ниво.
Имплементација система заштите и безбедости информација пружа уверење клијентима и
пословним партнерима да се према информацијама поступа одговорно и да се оне користе и
дистрибуирају професионално и сигурно.
Предности ИСО 27001:
- конкурентска предност;
- смањење ризика од оштећења и губитка информација, а самим тим и трошкова;
- усаглашеност са важећим законским прописима;
- веће поверење клијената, запослених, сарадника, институција и свих заинтересованих

страна због знања да су њихови подаци безбедни;
- постојање одговорности за безбедност информација од стране свих и на свим нивоима у
организацији.
''ISO 27001 је међународни стандард који се односи на заштиту и безбедност информација.
Стандард подлеже различитим подручјима примене као и за разликовање могућих процеса у
организацији који су повезани са управљањем контроле сигурности као што су: политика
сигурности, сигурност организације, контрола и класификација извора, сигурност особља,
сигурност материјалних добара и животне средине, оперативно управљање и комуникација,
контрола приступа, развој и одржавање разних система и управљање континуитетом пословања''.
Зграда Гимназије ''Јован Јовановић Змај'' је споменик под заштитом државе, и налази се у
културном наслеђу Града Новог Сада, у том смислу се у њој налази много историјских и културно
вредних списа и добара. Информације о тим вредностима морају да буду заштићене. Из тога
разлога сматрамо да је наведени стандард у овом случају оправдан.
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