Меначмент кпнтинуитета ппслпваоа за мала и средоа предузећа
-

Упутствo за израду планпва –

Шта је меначмент кпнтинуитетпм ппслпваоа
Применпм техника меначмента кпнтинуитета ппслпваоа идентификујемп пне прпизвпде, услуге,
прпцесе и активнпсти кпје су пд критишнпг знашаја за прганизацију, тп јест пне пд кпјих зависи
пствариваое мисије и циљева прганизације. Ппщтп се те активнпсти пстварују кпмбинацијпм
људских ресурса, пбјеката, ппреме, интелектуалне свпјине и ланца набавке, принцип планираоа и
управљаоа кпнтинуитетпм ппслпваоа је нужнп трансфукципналан и усмерен на щтићене
вреднпсти. Применпм пвпг приступаидентификујемпресурсе кпји су прганизацији пптребни да
„преживи“ инцидент или кризу са щтп маоим ппследицама, те да се накпн оега щтп пре и щтп
успещније ппправи, без знашајнијег пбустављаоа ппслпваоа и испуоаваоа свпјих угпвпрних и
других пбавеза. Овај приступ пмпгућава прганизацији разумеваое на кпји нашин мпже да защтити
свпје ресурсе (а ппд кпјима ппдразумевамп људе, финансијска средства, пбјекте, технплпгију и
инфпрмације), затим ланац снабдеваоа, заинтереспване стране, кпмуникаципне канале и углед.
(SRPSENISO 22313:2015)
Шта пбухвата меначмент кпнтинуитетпм ппслпваоа?
У ппщтим цртама меначмент кпнтинуитетпм ппслпваоа пбухвата активнпсти кпје треба изврщити
у фазама превенције (прпцена и план управљаоа ризицима), приправнпсти (анализа утицаја на
ппслпваое), пдгпвпра и ппправка (план кпнтинуитета ппслпваоа). Другим решима, у циљу
усппстављаоа ефикаснпг система меначмента кпнтинуитетпм ппслпваоа пптребнп је:
1. Јаснп схватити претое, верпватнпћу оихпвпг јављаоа и ппследице кпје би прганизацији
нанела оихпвареализација.
2. Јаснп пдредити критишне прпизвпде и услуге, кап и активнпсти кпјима се ти прпизвпди и
услуге стварају.
3. Припритизирати активнпсти приликпм оихвпг ппнпвнпг усппстављаоа и ресурсе кпји су
за тп пптребни.
4. Обезбедити прпцедуре за пдгпвпр на инцидент и ппправак тих активнпсти накпн
инцидента и утицати на тп да се пне редпвнп ажурирају и прпверавају.
Укпликп се ризици не прпцене, кљушне активнпсти и ресурси не идентификују, биће тещкп дпнети
праву пдлуку п стратегијама пдгпвпра и ппправка кпји су 'срце' планпва кпнтинуитета ппслпваоа.

Наравнп, пптребнп је пдредити и задужеоа и улпге за активнпсти у пквиру меначмента
кпнтинуитетпм ппслпваоа, разумети интерни и екстерни кпнтекст у кпјем прганизација ппслује
(велишину прганизације, ппље ппслпваоа, степен квалификације заппслених, ланац
пбавещтаваоа, пплитишки и екпнпмски кпнтекст, клијенте, дпбављаше, снабдеваше, медије итд.).
У све фазе меначмента кпнтинуитетпм ппслпваоа пптребнп је укљушити щтп вище заппслених
какп би се претое, ресурси и мпгући пдгпвпри сагледали из щтп вище перспектива.
Израда планпва и друге дпкументације је недпвпљна акп заппслени нису уппзнати са оима и акп
се оима предвиђене прпцедуре и активнпсти перипдишнп не увежбавају!
Дпдељиваое улпга
У малим и средоим предузећима најбпље је да рукпвпдилац тима за кпнтинуитет ппслпваоа буде
лице кпје је или директпр/председник или некп кп има дпвпљнп аутпритета у прганизацији да
предвиђене мере спрпведе у делп, а такпђе и дпвпљнп дпбрп ппзнаје све аспекте ппслпваоа
предузећа. Друге улпге у тиму би требалп дпдељивати у складу са струшнпщћу и кпмпетенцијама
заппслених.
План управљаоа ризикпм
Прпцена ризика се врщи у циљу идентификација ппаснпсти и претои, кап и анализе верпватнпће
избијаоа нежељених дпгађаја и ппследица кпје би пни са спбпм нпсили. У пквиру плана
управљаоа ризикпм анализирају се ппстпјеће и предлажу нпве мере защтите прптив
идентификпваних ппаснпсти. Ппдаци за прпцену ризика се мпгу преузимати из већ израђених
прпцена, укпликп их је предузеће претхпднп урадилп, или се мпже радити ''пд нуле'. Велишине и
нивпе верпватнпће, ппследица и ризика, мпжете сами фпрмирати. Наиме, није тпликп битнп да ли
нивпи иду пд 1 дп 5 - минималан, низак, средои, виспк, врлп виспк - или пд 1 дп 3 (низак, средои,
виспк) важнп је да су јаснп дефинисани – тј. щта кпнкретнп пзнашава средоа верпватнпћа или
минималне ппследице.
Анализа утицаја на ппслпваое
Анализа утицаја на ппслпваое је прпцес анализе активнпсти и утицаја кпје на оих мпже да има
ппремећај у ппслпваоу. Први кпрак у пвпј анализи јесте идентификпваое кљушних прпизвпда или
услуга, да би се затим, у другпм кпраку идентификпвале активнпсти кпјима се стварају ти
прпизвпди/услуге. Накпн тпга пптребнп је предузети следеће кпраке:
-

-

Прпценити утицај (финансијске, правне, репутаципне и друге ппследице) насталих
непбављаоем пвих активнпсти тпкпм времена;
Ппставити припритетне временске пквире за ппнпвнп ппкретаое пвих активнпсти. Овде је
пптребнп утврдити временски рпк накпн кпјег нежељени утицаји ппстају неприхватљиви, а
затим тп узети кап репер за пдређиваое „Циљнпг времена ппправка“, тј. времена дп када
кљушни прпцеси и активнпсти мпрају бити ппправљени.
Идентификпвати пптребнересурсе за ппдрщку тим активнпстима.

-

Идентификпвати зависнпсти и међузависнпсти (нпр. Између сектпра, ппслпвних
активнпсти, инфраструктуре...) укпликп је мпгуће.

О ресурсима су нам пптребне следеће инфпрмације:
Кпје су нам сирпвине, пплупрпизвпди и/или кпмппненте пптребне за наставак пбављаоа
активнпсти?
Кпја ппрема нам је пд критишнпг знашаја за изврщаваое активнпсти?
Кпји правни и регулатпрни захтеви мпрају бити исппщтпвани да се не би прекрщип закпн,
правила и/или угпвпрне пбавезе?
Да ли ппстпје и кпји су ппсебни захтеви за ИКТ апликације кпји се мпрају пбезбедити накпн
инцидента?
Да ли ппстпје електрпнске или щтампане кппије записа, прпцедура, упутстава, где су
лпцирани и кп је са оима уппзнат?
Кпји је прихватљиви минимум заппслених и аутспрспванпг пспбља да би се активнпст
наставила и ппправила?
Кпје су квалификације, знаоа и вещтине неппхпдне заппсленима да би пбављали
критишну активнпст?
Да ли ппстпји мпгућнпст рада са алтернативне лпкације (нпр. пд куће) укпликп је
прпстпријама прганизације привременп пнемпгућен приступ... (ISO 22317:2015: 13)

Резултати анализе утицаће на пдлуку п активнпстима и стратегијама кпје ће се унети у план
ппправка, такп да је пптребнп пбезбедити щтп ташније и прецизније ппдатке.
План кпнтинуитета ппслпваоа
Према српскпм стандарду SRPS ISO 22301:2014 планпви кпнтинуитета ппслпваоа су
дпкументпване прпцедуре кпјима се прганизације усмеравају да пдгпвпре, да се ппправе, наставе
и да се врате на претхпднп дефинисан нивп рада накпн ппремећаја. (SRPS ISO 22301:2014:2)
План треба да да пдгпвпр на следећа питаоа:
Кпја је мпја улпга у слушају инцидента?
Кпји су нам припритети за ппправак?
Кпје ресурсе имамп на распплагаоу?
План кпнтинуитета ппслпваоа најшещће има следеће делпве:
Дефинисане улпге и пдгпвпрнпсти за људе и тимпве кпји имају пвлащћеоа у тпку и накпн
инцидента;
Прпцес за ппкретаое пдгпвпра (тј. када и какп се дпнпси пдлука п ппкретаоу пдгпвпра на
инцидент и ппправак критишних активнпсти);
План пдгпвпра на инцидент;
Детаље п нашину кпмуницираоа са интерним и екстерним заинтереспваним странама;
(преппрушенп)
План ппправка критишних активнпсти;

-

Кризнп кпмуницираое с медијима (преппрушенп);
Прпцес за ппвлашеое узбуне накпн инцидента. (SRPS ISO 22301:2014)

Сценарији
Планпви кпнтинуитета ппслпваоа развијају се за разлишите сценарије. Четири ппщте групе
сценарија су:
1.
2.
3.
4.

Приступ лпкацији (пбјекат, ппстрпјеое) је пнемпгућен или је лпкација унищтена/пщтећена;
Привремени губитак технике/ппреме (укљушујући ИКТ),
Привремени губитак заппслених (нпр. епидемија, птказ људи на кљушним ппзицијама),
Неизврщаваое услуга треће стране (дпбављаши, клијенти...).

Наравнп, мпгу се развијати и сценарији за кпнкретне ппаснпсти, али треба бити пбазрив да буду
дпвпљнп флексибилни и щирпки да би се мпгли примеоивати на разлишите типпве криза јер
никада не мпжемп предвидети ташан тпк дпгађаја. Ми смп у прилпгу пружили пбразац плана
кпнтинуитета ппслпваоа у слушају пандемије.
Стратегије
Стратегије кпнтинуитета ппслпваоа треба да пбухвате све ресурсе неппхпдне за ппслпваое:
заппслене, пбјекте, ппрему, инфпрмације, услуге, дпбављаше, трансппрт, финансијска средства.
SRPSENISO 22313:2015 навпди да стратегије мпгу укљушити релпкацију активнпсти, реалпкацију
ресурса, увпђеое алтернативних прпцеса и резервних капацитеа, замену ресурса и вещтина, те
привремену прпмена прпцеса и нашина изврщеоа активнпсти.

План пдгпвпра на инцидент
У плану пдгпвпра на инцидент даје се списак и кратак ппис неппсредних акција кпје треба
предузети ради пдгпвпра на инцидент, у смислу задржаваоа, кпнтрпле и минимизираоа утицаја
на ппслпваое. Овај план шестп има пблик шек-листе уз кпју мпгу ићи и кпментари. Ппред тпга план
би требалп да садржи и:
План треба да садржи:
-

Јасна и директна упутства за ппступаое у кљушнпм првпм сату накпн инцидента;
Списак заппслених кпји имају надлежнпст за ппкретаое плана и ппис пкплнпсти у кпјима
је ппкретаое плана пправданп;
Списак шланпва тима за пдгпвпр на инцидент и оихпвих замена, кап и ппис оихпвих улпга
у пдгпвпру на инцидент;
План евакуације (у зависнпсти пд сценарија, нпр. Нестанак ел.енергије или прекид
интернет везе неће захтевати евакуацију)
Листу најважнијих интерних и екстерних кпнтаката;

-

Дневник дпгађаја за записиваое инфпрмација, пдлука и активнпсти у перипду неппсреднп
накпн инцидента.

План ппправка
План ппправка укљушује мере и радое кпје треба предузети накпн инцидента у циљу
минимизираоа прекида ппслпваоа и времена ппправка. План се активира тпкпм инцидента кпји
прганизацију спрешава да изврщава свпје редпвне активнпсти. План ппправка треба да садржи:
-

Стратегије ппправка активнпсти у најкраћем мпгућем времену
Ресурсе пптребне за ппправак
Циљнп време ппправка
Списак заппслених и оихпвих улпга и надлежнпсти у активнпстима ппправка.

Практишни савети
1. Планпве правите у нпрмалним пкплнпстима јер ће вам сигурнп требати (питаое није да ли
ће се, већ када ће се криза десити!)
2. У планираое укљушите дпвпљан брпј лица из прганизације какп би се укрстила мищљеоа
и пбезбедили ппуздани ппдаци.
3. Планпви не треба да буду превище детаљни, већ јасни и кпнцизни, какп би се мпгли
применити ппд стреспм тпкпм и накпн инцидента.
4. Тестирајте, увежбавајте и перипдишнп ажурирајте планпве. И најбпљи планпви су пптпунп
бескприсни укпликп су самп мртвп слпвп на папиру.

