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Rezime: Metoda Ale standarda je na području kvantitativne procene rizika. U vreme njenog 

nastanka osnovno su područje procene rizika sigurnosti bili područja prirodnih i tehničkih 

nesreća, te njihovo delovanje na materijalnu imovinu, upravo zbog tog metoda nije primenljiva na 

nematerijalnu imovinu informatičkog sistema. Zbog ovog ograničenja metoda ALE je izgubila na 

poverenju. Pored toga procena na ALE metodi iziskujedosta vremena zbog potrebnih proračuna, 

ali pojavom kompjutera metoda je zaživelai danas je sadržana u nekim metodama procene rizika. 

Međutim, osnovni je nedostatak nemogućnost procene kvalitativne imovine. 

 

Abstract: ALE is a standard method in the quantitative risk assessment. At the time of its creation 

the primary area of risk assessment of security has on natural and technical disasters and their 

effect on tangible assets, because this method is not applicable to intangible assets of information 

systems. Because of this limitation ALE method has lost the trust. In addition to the ALE 

assessment method is time for the necessary calculations, but the method is the emergence of 

computers today come to life and is contained in some methods of risk assessment. However, the 

lack of a basic inability to assess the qualitative properties. 
 

1.  UVOD 
 

Tokom proteklih godina menadžment rizikom 

se veoma razvio te je stekao veoma bitan profil u 

najvećem broju velikih kompanija. Njegova uloga 

se zanačajno promenila od vremena kada je 

predstavljao puki kancelarijski posao i prerastao je 

u organizovane stručne timove koji su postali 

značajan resurs svake ozbiljne kompanije. Fokus 

ka objektivnosti i profesionalizmu je kreirao novi 

imidž menadžera koji je danas prihvaćen kao 

osoba koja se bavi veoma važnom delatnošću koja 

zaista ima veoma veliki uticaj i dovodi do 

promena. Ključ razvoja koji stoji iza ove promene 

odnosi se na prelaz sa sprovođenja kontrole nad 

zaposlenima do korisćenja procene rizika kojom se 

omogućava rukovodstvu i zaposlenima da 

uspostave jednu primerenu i razumnu kontrolu nad 

svojim poslovanjem. Ovaj kulturološki pomak sa 

filozofije “moraš da uradiš” na filozofiju “želim da 

kontrolišem” je pružio zaposlenima veći 

manervarski prostor što se tiče inovacija i 

eksperimentisanja. 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ПРИМЕР 
 

У пословној организацији је утврђено да је 

једна од најјачих претња пожар. На основу 

претње требамо одредити процену ризика 

сигурности за рачунску опрему, тј. треба 

квантитативно одредити колика је опасност и 

колика су потребна улагања у заштиту. Табела 

1. то показује. 

Она комбинује величину потенцијалног 

губитка и вероватноћу губитка. Добијени износ 

губитка користи се као основ за мере заштите 

трошкова, који из тога произлазе Функција по 

којој се утврђује ALE гласи: 

 

 
 

при чему су :  

{Oi, ... , On}= скуп опасних појава,  

I (Oi) = утицај појаве у финансијским 

величинама,  

Fi = учесталост појаве.  
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Табела 1. Попис имовине и припадајуће финансијске вредности 

 

Да би поближе објаснили ALE методу 

најбољи начин је то направити на конкретном 

случају: 

1. информације - методама које 

омогућују комбинирану процену 

(квантитативно/квалитативно),  

 

2. опрему - финансијско изражавање и  

3. процесе - процена трошка временско 

одгађање, прекида и обнове њиховог 

рада као и финансијски губици који из 

тога произилазе.  

Вероватноћу је теже открити, она се 

Табела 2. Резултат ALE процене ризика 

открива тако да се анализирају утицаји 

температуре на имовину (јако запаљиве, 

запаљиве, слабо запаљиве, незапаљиве и сл.) и 

могућности њеног запаљења или оштећења од 

повишене температуре. Уз све то треба 

анализирати и постојећу противпожарну 

заштиту. На крају се анализирају и ранији 

подаци и досадашња искуства. На основу 

наведених фактора одређује се могућност 

настанка пожара. У процени губитака потребно 

је и дефинисати неколико нивоа пожара, 

тотални пожар,  јака ватра, мање запаљење. 

Према табели 2. јасно се одређује критична 

имовина, тј. имовина на којој би настали 

највећи губици. Показатељ губитака је 

показатељ ризика, па је то основа и за потребне 

мере смањења ризика. Овакав приступ је 

користан и због тога што проценитељ 

Имовина Крађа 

опреме 

Крађа 

информа-

ција 

Преста-

нак рада 

сервиса 

Неблаго-

времене 

информа-

ције 

Неовла-

шћена 

промена 

информ-

ација 

Убаци-

вање 

лажних 

подата-ка 

Укупно 

Компјутери 40 000           40 000 

Остала опрема  10 000           10 000 

Папирнати 

документи 

  15 000   2000 20 000 40 000 77 000 

Е-документи   10 000   1500 20 000 60 000 91 500 

планови   6000   700 15 000 40 000 61 700 

калкулације   4000   800 5000 20 000 29 800 

Процес 1     10 000       10 000 

Процес 2     5000       5000 

Процес 3     6000       6000 

 Мање запаљење Јака ватра Тотални пожар УКУПНО 

Вероватноћа 0,15 0,1 0,05   

Компјутери 6000 4000 2000 12000 

Остала опрема 

(телефони, 

принтери...) 

1500 1000 500 3000 

Папирнати 

документи 
11 550 7700 3850 23100 

Документи у 

електроничком 

облику 

13725 9150 4575 27450 

планови 9255 6170 3085 18510 

калкулације 4470 2980 1490 8940 

Процес 1 1500 1000 500 3000 

Процес 2 750 500 250 1500 

Процес 3 900 600 300 1800 

УКУПНО 49650 33100 16550 99300 
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непосредно види колика су потребна улагања у 

заштиту која не смеју бити већа од 

потенцијалних губитака. 

 

2. ПРОЦЕНА 

 
Процена је спроведена кроз следеће 

кораке: 

 утврђивање материјалне и 

нематеријалне имовине,  

 утврђивање вредности материјале и 

нематеријалне имовине,  

 утврђивање претњи и снаге њиховог 

деловања на имовину,  

 утврђивање ризика.  

 

 

 

Табела 3. Попис нематеријалне имовине 

 

 Основа за утврђивање критичне материјалне 

имовине попис је критичне имовине 

(информација). На основу тих података 

утврђено је место њиховог чувања/обраде, који 

ради своје функције, такође, имају критичну 

важност за пословање. Подаци о критичној 

материјалној имовини користе се за процену 

ризика ALE методом. 

 

 

Код процене материјалне имовине није 

било потешкоћа, с обзиром на то да за њих 

постоје јасни књиговодствени подаци. Процена 

нематеријалне имовине нешто је сложена и 

увелико зависи од особе која ради процену, па 

постоји велика опасност да постане 

субјективна. Имајући то у виду, процена је 

рашчлањена на неколико основних 

компонената вредности које нематеријална 

имовина може имати : 

 вредност за пословну организацију,  

 вредност за друге пословне 

организације,  

 трошак обнове имовине,  

 временско трајање имовине.  

На тај је начин објективније вредновање 

нематеријалне имовине. Компоненте су 

вредноване кроз следећи упитник : 

Шта се догађа када немамо ту информацију? 

 ништа посебно (1),  

 неки процеси касне, али ништа 

критично (2),  

 њен је недостатак приметан али 

надокнадив (3),  

 без информације долази до 

непотребних нових трошкова (4),  

 прети већи застој и лоше одлуке 

(5).  

Колико кошта да се информација замени 

или поновно створи? 

  занемарљиво мало (1),  

  трошкови постоје, али су мали (2),  

  настају знатни трошкови (3),  

  трошкови се једва подносе (4),  

  неподношљиво велики трошкови 

(5).  

Шта се догађа ако супарник има ту 

информацију?  

 ништа (1),  

 супарник има небитну 

информацију о нашем предузећу 

(2),  

 супарник има увид у наше битне 

пословне процесе (3),  

 супарник може достићи предузеће (4),  

  супарник стиче конкурентну предност 

(5).  

Рб. 

Назив 

информацијске 

имовине 

Опис 

1. Наруџбине Наруџбине за производњу 

2. Књига модела Попис производа са свим 

спецификацијама 

3. База нацрта 

производа 

Запис о нацртима свих 

производа 

4. Промет 

малопродаје 

Набавка, продаја, складиште 

малопродаје 

5. Фактуре Испостављени рачуни 

наручиоцу 

6. Налози за испоруку Налози за испоруку готових 

производа 

7. ИСО 

документација 

Документација захтевана од 

ИСО стандарда 

8. Кадровска 

евиденција 

Евиденција о запосленима 

9. Планови Краткорочни и дугорочни 

планови производње и продаје 
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Табела 4. Попис материјалне имовине 

 

Обвеза чувања информација и последице за 

организацију ако се изгуби:  

 не постоји (1),  

 потребно је краткотрајно чување 

информација (2),  

 организација треба чувати 

информације али у вези тога нема 

предвиђених последица (3),  

 чување информација је обавезно и 

предузеће може сносити санкције (4),  

 чување информација је обавезно, а 

санкције су строге (5)-  

Колико дуго треба чувати информације? 

 до месец дана (1), 

 1 година (2),  

 5 година (3),  

 10 година (4),  

 више од 10 година (5).  

Опада ли вредност информације с временом? 

 врло брзо (1),  

 брзо (2),  

 након 1 године (3),  

 након неколико година (4),  

 не опада (5). 

Према одговорима на упитник свака је 

информација процењена, а добијени бодови 

нормализовани су и замењени интензитетима, 

који захтевају метрику ризика методе 

RuSecure.  

Вредност материјалне имовине утврђује се 

прегледом књиговодствене документације, а  

 

користи се за процену ризика ALE методом. 

Код процене материјалне имовине није 

било потешкоћа, с обзиром на то да за њих 

постоје јасни књиговодствени подаци. 

Процена нематеријалне имовине нешто је 

сложена и увелико зависи од особе која ради 

процену, па постоји велика опасност да 

постане субјективна. Имајући то у виду, 

процена је рашчлањена на неколико основних 

компонената вредности које нематеријална 

имовина може имати : 

 вредност за пословну организацију,  

 вредност за друге пословне 

организације,  

 трошак обнове имовине,  

 временско трајање имовине.  

На тај је начин објективније вредновање 

нематеријалне имовине. Компоненте су 

вредноване кроз следећи упитник : 

 Шта се догађа када немамо ту 

информацију? 

 ништа посебно (1),  

 неки процеси касне, али ништа 

критично (2),  

 њен је недостатак приметан али 

надокнадив (3),  

 без информације долази до 

непотребних нових трошкова (4),  

 прети већи застој и лоше одлуке (5).  

Колико кошта да се информација замени или 

поновно створи? 

 занемарљиво мало (1),  

 трошкови постоје, али су мали (2),  

 настају знатни трошкови (3),  

 трошкови се једва подносе (4),  

 неподношљиво велики трошкови (5).  

Шта се догађа ако супарник има ту 

информацију?  

 ништа (1),  

 супарник има небитну информацију о 

нашем предузећу (2),  

 супарник има увид у наше битне 

пословне процесе (3),  

 супарник може достићи предузеће (4),  

 супарник стиче конкурентну предност 

(5).  

Обвеза чувања информација и последице за 

организацију ако се изгуби:  

 не постоји (1),  

Рб. 

Место чувања 

критичних 

информација/пос

лужилац 

Заштита 

1. 

PRIMERGY 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

2. 

PRIMERGY 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

3. 

PROLIANT 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

4. 

SQL-NT 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

5. 

SQL-NT 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

6. 

PROLIANT 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

7. 

X-ISO 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

8. 

PROLIANT 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 

9. 

X-ISO 

Противпожарна, физичка, 

програмска заштита, контрола 

приступа ауторизацијом 
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 потребно је краткотрајно чување 

информација (2),  

 организација треба чувати 

информације али у вези тога нема 

предвиђених последица (3),  

 чување информација је обавезно и 

предузеће може сносити санкције (4),  

 чување информација је обавезно, а 

санкције су строге (5)-  

Колико дуго треба чувати информације? 

 до месец дана (1), 

 1 година (2),  

 5 година (3),  

 10 година (4),  

 више од 10 година (5).  

Опада ли вредност информације с 

временом? 

 врло брзо (1),  

 брзо (2),  

 након 1 године (3),  

 након неколико година (4),  

 не опада (5).  

Према одговорима на упитник свака је 

информација процењена, а добијени бодови 

нормализовани су и замењени интензитетима, 

који захтевају метрику ризика методе 

RuSecure. Вредност материјалне имовине 

утврђује се прегледом књиговодствене 

документације, а користи се за процену ризика 

ALE методом. 

 

За сваку скупину претњи је потребно 

утврдити  на коју пословну имовину делује 

како би се утврдила потребна заштита. 

Утврђено ја да су све критичне информације 

потенцијално више-мање угрожене од свих 

врста претњи, па је, стога, при разматрању 

интензитета деловања претњи на имовину 

потребно узети у обзир велики број опасности. 

Интензитет последица на пословну имовину 

приказан је следећом таблицом (табела 7.). 

У посматраној пословној организацији 

није до сад спроведено никакво мерење које би 

се тицало сигурности ITC-a, тако да не постоје 

ранији подаци о досадашњим инцидентима и 

њиховим последицама на основу којих би се 

могла спровести процена. Зато је ова процена 

важна искључиво на искуству проценитеља. 

Табела 8.  приказује процену висине 

учесталости инцидента. 
 

 

 

 

Табела 5. Процена вредности пословне имов. 

imovine 

Табела 6. Врста претњи с угроженом 

пословном имовином 

 

Рб. 
Нематеријална 

имовина 
Вредност 

Материјална 

имовина 
Вредност 

1. Наруџбине 4 PRIMERGY 15000 

2. Књига модела 5 PRIMERGY 15000 

3. 
База нацрта 

производа 
5 PROLIANT 30000 

4. 
Промет 

малопродаје 
3 SQL-NT 10000 

5. Фактуре 4 SQL-NT 10000 

6. 
Налози за 

испоруку 
2 PROLIANT 30000 

7. 
ИСО 

документација 
4 X-ISO 5000 

8. 
Кадровска 

евиденција 
4 PROLIANT 30000 

9. Планови 4 X-ISO 5000 

Рб. Врста претњи Попис 

угрожене 

имовине 

Облик деловања 

1. Технолошки 

криминал 

1-9 физичка саботажа 

1-9 електроничка 

саботажа 

1-9 откривање 

информација 

1-9 крађа 

1-9 шпијунажа 

1-9 превара 

2. Организацијске 

претње 

1-9 неодговарајуће 

процедуре 

1-9 лоша клима 

1-9 немотивисаност 

1-9 различитост опреме 

некомпатибилност 

3.                                      Техничке 

претње 

1-9 нестанак енергија 

1-9 квар уређаја 

1-9 лоше поставке, 

неправилан рад 

1-9 преоптерећење 

опреме 

1-9 лош квалитет, мерен 

оперативни систем 

  

 4. 

Људске претње 1-9 непажња 

1-9 незнање 

1-9 немар, незанимање 

5. Утицај 

природних 

сила 

1-9 ватра, поплава, 

потрес 

1-9 болест 

1-9 клима 

1-9 рат, грађански 

немири, протестни 

скупови 
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Табела 7.  Интензитет последица 

 

 
Табела 8. Процену висине учесталости 

инцидента 

 
Табела 9. Директни губици настали обновом 

података 
Одговор на питање колика требају бити 

средстава, која ће се уложити у унапређење 

сигурности даје примена методе ALE. Уопште 

је прихваћена тврдња да трошкови заштите не 

смеју прелазити потенцијалне губитке. Код 

утврђивања могућих губитака методом ALE 

утврдиће се максимални очекивани губитак за 

најугроженију имовину, у нашем случају књига 

модела и база нацрта производа. За одређивање 

максималног могућег губитка изазваног 

инцидентом сигурности, а тиме и одређивање 

највећег улагања по методи ALE потребно је 

одредити вредност тих кључних 

информација у финансијском смислу. 

Такође, потребно је  одредити учесталост 

инцидената за ITC и проценити могућност 

настанака инцидента. Вредност имовине 

добије се тако да се процене  

 

потенцијални директни и индиректни 

трошкови који настају деловањем претњи 

(трошкови обнове информације, губици 

настали крађом, трошкови настали услед 

онемогућавања коришћења информацијске 

имовине). Показало се да су трошкови обнове 

(директни губици) знатни (табели 9.).   

Трошкови обнове = трајање обнове × број 

упослених × цена радног сата 

      Дневни губици који настају ради 

немогућности обављања пословања кад су 

информације недоступне процењују се 

немогућношћу извршења пословних обавеза и 

дужином времена чекања.  

Рб. 
Назив информацијске 

имовине 

Интензитет 

последица 

1. Наруџбине 1 

2. Књига модела 4 

3. База нацрта производа 5 

4. Промет малопродаје 3 

5. Фактуре 2 

6. Налози за испоруку 1 

7. ИСО документација 3 

8. Кадровска евиденција 3 

9. Планови 1 

Рб. 

Назив 

информацијске 

имовине 

Висина 

учесталости 

инцидента 

Могућност 

настанка 

инцидента 

Назив 

пословне 

имовине 

1. Наруџбине 1 2 PRIMERGY 

2. Књига модела 2 2 PRIMERGY 

3. База нацрта 

производа 
3 3 PROLIANT 

4. Промет 

малопродаје 
2 4 SQL-NT 

5. Фактуре 2 2 SQL-NT 

6. Налози за 

испоруку 
1 2 PROLIANT 

7. IСО 

документација 
1 3 X-ISO 

8. Kадровска 

евиденција 
2 3 PROLIANT 

9. Планови 
2 4 X-ISO 

Обнова књиге 

модела 
Обнова базе нацрта производа 

19200 еура 38400 еура 

20 дана * 8 сати 

* 3 запослена * 

40 еура/радни 

сат 

30 дана * 8 сати * 4 запослена * 40 

еура/радни сат 
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Табела 10..  Индиректни губици 

 

 

Обнова књиге модела у 

еурима 

Обнова базе 

производа у 

еурима 

400000 900000 

20000 еура * 20 дана 
30000 еура * 30 

дана 

Табела 11. Губици настали због утицаја на 

друге пословне процесе 

 
Од критичних информација зависи рад 

већег броја запослених, те постојање већег 

броја информација посредно или непосредно 

зависи од критичних информација. Таква 

ограничења стварају велике дневне губитке у 

износу 20000 еура за књигу модела и 30000 

еура за базу нацрта производа,  за укупне 

губитке треба износ помножити са дужином 

трајања обнове. Уз ове губитке у обзир морамо 

узети директне финансијске губитке, који 

настају отуђивањем или откривањем 

информација, који се, такође, збрајају са 

укупним потенцијалним губицима, те 

финанцијска вредност опреме (hardware). 

Из табеле 12.  видљиво је да максимални 

једногодишњи губици за књигу модела износе 

4442, а за базу нацрта производа 2508,5. Из тих 

података можемо закључити да финансијска 

средства за заштиту тих ресурса не смеју 

прелазити појединачни износ. Слика 1. 

приказује препоручено улагање у заштиту 

имовине.  

 

 

 
Табела 12. Резултати процене ALE методе 

 

 

 

Губици/трошкови који могу настати Књига модела Bаза нацрта производа 

-застој настао непостојанјем информација у 

еурима/дан 
20000 30000 

-корист за друге субјекте који користе информацију 10000 35000 

-време целовите обнове података 20 дана 30 дана 

-број запослених које треба ангажовати да би се 

направила целовита обнова база 
3 4 

-цена радног сата особе која спроводи обнову 

података 
40 еура/сат 40 еура/сат 

Учесталост инцидента Књига модела Bаза нацрта производа 

-претпостављена могућност настанака инцидента 10 % 5% 

-апсолутни број инцидената по години 
  

Рбр. Пословна имовина 
Kњига 

модела 

База 

нацрта 

производа 

1 
трошак обнове 

имовине 
19200 38400 

2 

индиректни трошак 

настао 

непостојањем 

информација 

400000 900000 

3 

корист за друге 

субјекте који 

користе 

информацију 

10000 35000 

4 
финансијска 

вредност опреме 
15000 30000 

5=1+2+3+4 укупни трошак 444200 1003400 

6 
изложеност 

имовине 
10% 5% 

7= 5 ×6 
single Loss 

Expectancy (SLE) 
44420 50170 

8 
очекивани број 

деловања претњи 
0,1 0,05 

9 = 7 × 8 
Annualized Loss 

Expectancy (ALE) 
4442 2508,5 
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Слика 1. Препоручено улагање у сигурност 

 

6. ZAKLJUČAK 
 

Upravljanje rizikom treba da obezbedi 

kontinualnu egzistenciju sistema. Sistemi 

upravljanja rizikom su sistemi upravljanja čiji 

je cilj planiranje, kontrola i redukcija rizika. 

Raznovrsnost i složenost zadataka koji se 

javljaju pri nastanku i razvoju rizičnog 

događaja, kao i neophodnost njihovog brzog 

rešavanja, zahteva dekompoziciju sistema 

upravljanja rizikom na niz međusobno 

koordinisanih podsistema. Pri tome je 

neophodno obezbediti optimalnost 

dekompozicije u smislu zadovoljenja cilja 

sistema. 
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