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CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar  
 
 

CYBER SECURITY I OSIGURANJE 
 
 

Vrijeme održavanja│Četvrtak, 30. listopada 2014. s početkom u 9:00 sati 

Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. (Ovisno o broju prijavljenih 

polaznika može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.) 

Predavači│Danijel Bara i Ivica Ostojić 

Trajanje│8 nastavnih sati 

Rok za prijavu│24.10.2014. 

Informacije i prijave│  

   •   cedoh@huo.hr   •   marinko.miskovic@huo.hr 

   •   tel. +385 1 4696 626   •   4696 600 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 

Na hrvatskom tržištu osiguranja sve je aktualnije pitanje cyber security-a, odnosno problema 
računalne sigurnosti. Namjerne i nenamjerne štete koje nastaju na području informacijske sigurnosti 
kontinuirano rastu, te većina  stručnjaka smatra da će se takav trend i nastaviti. Svjedoci smo nedavnih 
problema koje je imao bankarski sustav RH. Klijentima je nanesena šteta, a nije se moglo jednostavno 
utvrditi čija je odgovornost. Područje informacijske sigurnosti različito je zakonski regulirano i 
percipirano od strane upravljačkog kadra u državnim institucijama, bankarskom sektoru, sektoru 
telekomunikacijskih operatera, te ostalim organizacijama, što stvara nesporazume i različito tretirane 
poglede na problem odgovornosti. Informacijska sigurnost sastoji se od više dijelova kod kojih 
segmentacija na manje ponekad postaje teška, odnosno nije jednostavno utvrditi jasne procese i 
okvire upravljanja. Pri tome je informatika odnosno IT sustav samo jedna komponenta koja je rizična i 
nad kojom se otvara najviše mogućnosti razvoja osiguranja. Sukladno tome, postoji prostor za razvoj 
više različitih modela koji se mogu prilagoditi potrebama osiguravajućih kuća i trećih strana, a s ciljem 
umanjenja rizika za financijskim gubicima, odnosno s ciljem ostvarivanja povećanja dobiti. 
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Sadržaj seminara / Pitanja i teme u fokusu seminara: 

 definiranje cyber security-a odnosno računalne sigurnosti u cyber svijetu 

 prikaz najsvježijih primjeri različitih sigurnosnih problema iz prakse 

 definicije i prikaz osnovnih pojmova računalne sigurnosti 

 trendovi cyber security problematike u državama EU-a i SAD-a 

 pregled i vrsta polica osiguranja koje postoje na temu cyber security 

 model osiguranja klijenata kroz zajedničko partnerstvo osiguravajućih društava i trećih 

strana 

 

Cilj seminara: 

 upoznati polaznike s problematikom cyber security-a  

 prikazati najsvježije primjere iz prakse RH, SAD-a i zemalja EU-a 

 polaznicima dati pregled polica osiguranja na području računalne sigurnosti 

 pojasniti model osiguranja klijenata kroz zajedničko partnerstvo osiguravajućih društava i 

trećih strana 

 

Seminar je namijenjen: 

 osigurateljima  

 posrednicima i zastupnicima u osiguranju 

 financijskim institucijama 

 tvrtkama za sigurnost 

 tvrtkama za računalnu sigurnost 

 vještacima s područja informatike 

 službenicima u javnim tijelima i agencijama (nadzor i regulacija osiguranja)  

 znanstvenicima 
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Predavači: 

 

Danijel Bara, zaposlen je u Jadranskom osiguranju d.d. u Zagrebu kao član Uprave za informatiku, 

ujedno obnašajući dužnost direktora Sektora informatike. 

Po struci je dipl. ing. MBA studij iz smjera managementa završio je na zagrebačkom ZŠEM-u, a 

trenutno izrađuje doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na temu vezanu uz 

korištenje right time alata poslovne inteligencije.  

Zadužen je za razvoj i održavanje i elemente sigurnosti informacijskog sustava Jadranskog osiguranja 

d.d., kao i za izradu strategije i strateškog plana informacijskog sustava, planiranje, organizaciju, 

koordinaciju i nadzor aktivnosti sektora za informacijsku tehnologiju, pokretanje inicijativa, 

provedbu svih prihvaćenih inicijativa u vezi s informacijskim sustavom, koordiniranje aktivnosti 

vezanih uz sigurnost informacijskog sustava, koordiniranje aktivnosti glede informacijskog sustava s 

ostalim sektorima, planiranje ulaganja u IT, sudjelovanje u procesu odabira i nabave informatičke 

opreme, sudjelovanje u izradi internih akata povezanih s informacijskim sustavom (politika 

standarda, procedura, smjernica, uputa, planova), planiranje izobrazbe, upravljanje imovinom 

informacijskog sustava, upravljanje odnosom s dobavljačima, zapošljavanje kadrova i organizaciju IT 

sektora. Također koordinira i provodi aktivnosti vezane uz povezivanje poslovnih procesa među 

sektorima, te njihovo unaprjeđenje uvođenjem novih informatičkih rješenja, prilagođenih 

zahtjevima tržišta i sukladnih suvremenim tehnološkim trendovima. 

Autor je brojnih članaka objavljenih u stručnoj i znanstvenoj periodici, te je izlagao radove na 

brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Povremeni je gost predavač na Zagrebačkoj školi 

ekonomije i managementa te VERN-u. 

 

Ivica Ostojić prisutan je na području računalne sigurnosti 15 godina. Uža specijalnost su mu revizije 

sigurnosnih sustava kroz izvođenje penetracijskih testova, revizije dokumentacije sukladno 

međunarodno priznatim standardima kao sto su ISO 17799, BS 7799-2, SOX Section 404, COBIT, 

odnosno područje računalne forenzike. Zadnjih 5 godina proveo je u IBM Hrvatska pokrivajući 

CEEMAS (Central Eastern Europe - Middle East - Africa - Austria - Switzerland) regiju kao konzultant 

za računalnu sigurnost. Godine 2006. prešao je u Cisco Systems na mjesto Consulting System 

Engineer za računalnu sigurnost za CEE (Central Eastern Europe), a od 2011. godine radi za tvrtku 

Diverto na mjestu CTO. U tvrtku Diverto LLC na mjesto CTO prelazi sredinom 2013. godine. 

Ivica Ostojić posjeduje CISM i CISSP međunarodno priznate certifikate iz područja računalne 

sigurnosti kao i magisterij koji je 2002. obranio na temu "Metode napada i obrane računalnih 

sustava". 
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Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji: 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene i upućene od društava za (re)osiguranje koja 

su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje iznosi 1.000,00 kn. 

Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba 

koja uputi više od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za 

sudjelovanje iznosi 1.200,00 kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn. 

Naknade su izražene bez PDV-a. 

Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis 

sudionika seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, 

ručak i osvježenje u stankama.  

 

 

OSTALE NADOLAZEĆE EDUKACIJE U ORGANIZACIJI CEDOH-A 

 Aktuaristika za neaktuare – životna osiguranja – 8 nastavnih sati – 

datum održavanja: 30.09.2014. 

 Kargo štete u praksi – 8 nastavnih sati – datum održavanja: 02.10.2014. 

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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CYBER SECURITY I OSIGURANJE 
 

četvrtak, 30. listopada 2014., Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb 

 

Danijel Bara i Ivica Ostojić 

RASPORED SEMINARA 

8:30 – 9:00 Registracija i preuzimanje materijala 

9:00 – 10:30 Uvodno izlaganje: Cyber security - pojašnjenje pojmova (Danijel Bara) 

10:30 – 10:45 Stanka 

10:45 – 12:15 Prikaz najčešćih rizika u cyber svijetu s primjerima (Ivica Ostojić) 

12:15 – 13:15 Stanka za ručak 

13:15 – 14:45 Prevladavanje cyber rizika i oblici polica osiguranja (Danijel Bara) 

14:45 – 15:00 Stanka 

15:00 – 16:30 Model osiguranja na području cyber security-a (Danijel Bara) 

 

 


