КОНФЕРЕНЦИЈА МИНИСТАРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА И
БЕЗБЕДНОСТИ
„Повежи се сигурно!“
Београд, 20. септембар 2018. године
ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА
Ми, министри унутрашњих послова и безбедности Републике Албаније, Босне и
Херцеговине, Мађарске, Републике Македоније, Црне Горе, Републике Србије,
Републике Турске и представници Румуније, Републике Словеније, Интерпола,
Европола, ОЕБС-а, ENISA, SELEC-а, RCC-а, Секретаријата КПС ЈИЕ, DCAF-а;
Забринути за сигурност наших грађана, посебно младих, информационих система
критичне инфраструктуре, дигиталних података, база дигиталних података државних
органа и приватног сектора;
Свесни динамике којом се мењају информационе технологије, а посебно потребе за
заштитом приватности, заштитом података и пре свега заштитом наше личне
безбедности од свих врста интернет предатора и свих облика рачунарских напада;
Решени да унапредимо начине јачања међународне сарадње у области борбе против
високотехнолошког криминала и повећања рачунарске безбедности;
Одлучни да унапредимо сигурност наше информационе инфраструктуре кроз сарадњу,
размену најбољих пракси и учвршћивање нашег правног оквира, са циљем да се ојачају
капацитети локалних, независних и одговорних органа правосуђа и органа за
спровођење закона;
Свесни да је за ефикасну борбу против високотехнолошког криминала потребна
развијена, ефикасна, делотворна и одговорна међународна сарадња у кривичним
стварима и по питањима рачунарске безбедности;
Спремни да надоградимо постојеће капацитете и средстава сарадње између
националних органа за спровођење закона који су задужени за рачунарску безбедност и
борбу против високотехнолошког криминала;
На основу лекција научених у прошлости;
Позивајући присутне и друге међународне субјекте, као и организације цивилног
друштва, да нам се придруже у нашим напорима за сигурнију дигиталну заједницу;
Сагласни смо да:
1. Настојимо да допринесемо даљем развоју сарадње у области рачунарске
безбедности и борбе против високотехнолошког криминала.
2. Користимо више предности од активности и чланства у међународним и
регионалним организацијама и иницијативама у размени информација, сарадњи,
узајамној правној помоћи, међународним операцијама и свим другим облицима
сарадње.

3. Успоставимо делотворне механизме сарадње у области рачунарске безбедности и у
борби против високотехнолошког криминала кроз размену идеја и информација о
техничким унапређењима, кроз међусобно обавештавање посебно у вези са
истрагама кривичних дела високотехнолошког криминала на регионалном и
међународном нивоу и кроз дијалог са релевантним привредним субјектима.
4. Успоставимо одговарајуће начине борбе против високотехнолошког криминала у
оквиру заштите људских права и слобода како је предвиђено међународним
правним инструментима као што су Конвенција о високотехнолошком криминалу
(Будимпештанска конвенција) и други релевантни инструменти.
5. Предузмемо одговарајуће мере за примену постојећег правног оквира и његово
даље прилагођавање информационим технологијама које се стално мењају.
6. Размењујемо информације о новим начинима превара коришћењем информационих
технологија, као и о новим методама за борбу против ове појаве; створимо повољне
услове за унапређење правне основе међународне сарадње, укључујући
закључивање међувладиних споразума о сарадњи у области рачунарске безбедности
и борбе против високотехнолошког криминала.
7. Осигурамо висок ниво обуке за припаднике органа за спровођење закона који се
баве пословима рачунарске безбедности и борбе против високотехнолошког
криминала, укључујући размену искустава и најбољих пракси.
8. Предузмемо одговарајуће мере за обезбеђивање бољих услова рада за стручњаке у
области информационих технологија и високотехнолошког криминала.
9. Подстичемо безбедност појединца на интернету, посебно сигурност деце и младих и
унапредимо заштиту од свих врста дигиталног насиља, сексуалне експлоатације и
злоупотребе деце уз подршку релевантних националних и међународних
организација и цивилног друштва.
10. Подижемо свест јавности путем медија, публикација агенција за спровођење закона,
приватног сектора и организација цивилног друштва у области рачунарске
безбедности и борбе против високотехнолошког криминала.
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