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ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1156
На основу члана 23. став 1. Закона о електронским комуни-

кацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС, 62/14 и 
95/18  – др. закон), члана 14. став 2. и члана 17. став 5. Закона о 
информационој безбедности („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 
94/17 и 77/19) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције 
за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гла-
сник РС”, бр. 125/14 и 30/16), 

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуни-
кације и поштанске услуге, као надлежне за послове Националног 
центра за превенцију безбедносних ризика у информационо-кому-
никационим системима, на 47. седници трећег сазива одржаној 11. 
фебруара 2020. године, доноси

П РА В И Л Н И К

о садржају, начину уписа и вођења евиденције 
посебних центара за превенцију безбедносних ризика у 

информационо-комуникационим системима

I. Уводне одредбе

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују садржај, начин уписа 

и вођења eвиденције посебних центара за превенцију безбедно-
сних ризика у информационо-комуникационим системима (у да-
љем тексту: Евиденција).

II.  Садржај Евиденције

Члан 2. 
У Евиденцију се уписују следећи подаци:
1) назив субјекта који подноси пријаву;
2) назив посебног центра за превенцију безбедносних ризи-

ка у информационо-комуникационим системима (у даљем тексту: 
Посебан ЦЕРТ);

3) редни број уписа у Евиденцију Посебног ЦЕРТ-а;
4) број решења о упису у Евиденцију Посебног ЦЕРТ-а;
5) датум уписа у Евиденцију Посебног ЦЕРТ-а;
6) седиште Посебног ЦЕРТ-а (место, улица и број);
7) матични број субјекта који подноси пријаву;
8) пореско-идентификациони број (ПИБ) субјекта који под-

носи пријаву;
9) број телефона и факса субјекта који подноси пријаву;
10) адреса интернет странице субјекта који подноси пријаву;
11) адреса електронске поште субјекта који подноси пријаву;
12) име, презиме, функцију и контакт податке одговорног 

лица (број службеног телефона и службена адреса електронске по-
ште) субјекта који подноси пријаву;

13) врста и датум промене података уписаних у Евиденцију;
14) датум брисања из Евиденције Посебног ЦЕРТ-а. 

III. Начин уписа и промена података у Евиденцији

Члан 3.
Посебан ЦЕРТ може бити уписан у Евиденцију уколико ку-

мулативно испуњава следеће услове:
1) да има седиште на територији Републике Србије;
2) да је правно лице или организациона јединица у оквиру 

правног лица;
3) да у тренутку подношења пријаве за упис у Евиденцију 

обавља послове превенције и заштите од безбедносних ризика у 
информационо-комуникационим системима (у даљем тексту: ИКТ 
системи) у оквиру одређеног правног лица, групе правних лица, 
области пословања и слично.

У Евиденцију из става 1. овог члана не може бити уписано оно 
правно лице или организациона јединица у оквиру правног лица 

које има седиште на територији Републике Србије, а које у тренутку 
подношења пријаве за упис у Евиденцију не обавља послове пре-
венције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима.

Члан 4.
Пријава за упис у Евиденцију подноси се у писменом обли-

ку, непосредно или поштом, на Обрасцу 1  – ПРИЈАВА ЗА УПИС 
У ЕВИДЕНЦИЈУ ПОСЕБНИХ ЦЕНТАРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БЕ-
ЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКА-
ЦИОНИМ СИСТЕМИМА (Посебних ЦЕРТ-ова), који је одштам-
пан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац из става 1. овог члана садржи:
1) податке о Посебном ЦЕРТ-у, и то: назив субјекта који 

подноси пријаву, назив Посебног ЦЕРТ-а, као и његово седиште, 
матични број субјекта који подноси пријаву, пореско-идентифи-
кациони број (ПИБ) субјекта који подноси пријаву, број телефона 
субјекта који подноси пријаву, број факса субјекта који подноси 
пријаву, адресу интернет странице субјекта који подноси пријаву 
и адресу електронске поште субјекта који подноси пријаву;

2) податке о одговорном лицу у Посебном ЦЕРТ-у, и то: име 
и презиме, функција/радно место, број службеног телефона и слу-
жбена адреса електронске поште;

3) доказе о обављању послова превенције и заштите од бе-
збедносних ризика у ИКТ системима, и то: извод из оснивачког 
акта, извод из акта о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места и друго;

4) датум подношења пријаве и потпис подносиоца пријаве.

Члан 5.
Уз пријаву за упис у Евиденцију, као неспоран доказ о оба-

вљању послова превенције и заштите од безбедносних ризика из 
члана 4. став 2. тачка 3) овог правилника, подносилац пријаве је у 
обавези да достави: 

1) извод из оснивачког акта којим се потврђује обављање де-
латности у области информационе безбедности или друге делат-
ности у области информационих технологија која је у вези са по-
словима превенције и заштите од безбедносних ризика; 

2) извод из aкта о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова, којим се потврђује да у оквиру правног лица које 
је подносилац пријаве постоје систематизована радна места која 
обухватају послове превенције и заштите од безбедносних ризика;

3) попуњен документ RFC 23501, којим се потврђује област 
у којој подносилац пријаве обавља послове превенције и заштите 
од безбедносних ризика, као и коју врсту послова превенције и за-
штите од безбедносних ризика обавља подносилац пријаве.

У оквиру поља: „Друго”, подносилац пријаве може достави-
ти други доказ о обављању послова превенције и заштите од бе-
збедносних ризика, као што је споразум који се закључује између 
правних лица, уколико подносилац пријаве пружа услуге превен-
ције и заштите у оквиру групе правних лица, односно друге доказе 
из којих се неспорно може утврдити да обавља послова превенци-
је и заштите од безбедносних ризика.

Члан 6.
Пријава за упис у Евиденцију са доказима о обављању по-

слова превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ систе-
мима може се поднети и електронским путем на интернет стра-
ници Националног центра за превенцију безбедносних ризика у 
информационо-комуникационим системима (у даљем тексту: На-
ционални ЦЕРТ). 

Пријава за упис у Евиденцију и документација која се при-
лаже уз пријаву достављају се у форми електронског документа у 
оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу 
 – – – – – – – – – – – – – – –
1  RFC 2350 је текстуални документ којим подносилац пријаве описује своје капа-

цитете и каталог услуга, као и методе безбедне комуникације и исти представља 
један од најважнијих докумената у ЦЕРТ заједници. Документ је доступан као 
Aнекс Д на адреси  https://tools.ietf.org/html/rfc2350



12 Број 37 19. март 2020.

са прописима којима се регулише електронски документ, елек-
тронска идентификација и услуге од поверења у електронском по-
словању, на електронску адресу Националног ЦЕРТ-а.

Приликом подношења пријаве, подносилац пријаве је у оба-
вези да се изјасни о области деловања, односно о пружању услу-
ге превенције и заштите у ИКТ системима у оквиру: свог правног 
лица, групе правних лица,  или  области пословања, и слично. 

Члан 7.
О поднетој пријави и упису у Евиденцију одлучује Регула-

торна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, 
као надлежна за послове Националног  ЦЕРТ-а, решењем по пра-
вилима општег управног поступка, при чему посебно води рачуна 
о кумулативној испуњености услова прописаних одредбама чл. 3. 
до 6. овог правилника.

Посебан ЦЕРТ уписује се у Евиденцију са даном одређеним 
у решењу из претходног става овог члана.

Члан 8.
Посебан ЦЕРТ је у обавези да обавести Национални ЦЕРТ 

о свим променама података који су уписани у Евиденцију, и то у 
року од осам дана од дана настанка промене. 

Пријава за упис промене података садржаних у Евиденцији 
подноси се на Обрасцу 2  – ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПО-
ДАТАКА САДРЖАНИХ У ЕВИДЕНЦИЈИ ПОСЕБНИХ ЦЕН-
ТАРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА У ИНФОР-
МАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА (Посебних 
ЦЕРТ-ова), који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Образац из става 2. овог члана садржи податке о Посебном 
ЦЕРТ-у који се воде у Евиденцији, као и нове податке чија се про-
мена уписује у Евиденцију, а односе се на:

1) податке о Посебном ЦЕРТ-у, и то: назив субјекта који 
подноси пријаву, назив Посебног ЦЕРТ-а, као и његово седиште, 

матични број, пореско-идентификациони број (ПИБ), број теле-
фона, број факса, адресу интернет странице и адресу електронске 
поште;

2) податке о одговорном лицу у Посебном ЦЕРТ-у, и то: име 
и презиме, функција/радно место, број службеног телефона и слу-
жбена адреса електронске поште;

3) датум подношења пријаве и потпис подносиоца пријаве.
О упису промене података из става 3. овог члана Агенција 

одлучује на начин и у поступку утврђеном одредбом  члана 7. овог 
правилника.

IV. Вођење евиденције

Члан 9.
Национални ЦЕРТ води и ажурира Евиденцију, која је у елек-

тронском облику јавно доступна на интернет страници Национал-
ног ЦЕРТ-а.

V. Завршнe одредбe

Члан 10.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о ближим условима за упис у евиденцију посебних 
центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-ко-
муникационим системима („Службени гласник РС”, број 12/17).

Члан 11.
Овај правилник објављује се у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Број 1-05-3400-2/20-2
У Београду, 11. фебруара 2020. године

Председник Управног одбора,
Драган Ковачевић, с.р
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