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Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, Бранислава Горавица, Александар Пан-
тић, Иван Јовичић и Матија Радојичић, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде, Петар 
Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и професор др Ранко Кеча, изборни члан Високог 
савета судства из реда професора правног факултета, на основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), члана 57. став 1. и чл. 62. и 65. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 
104/09, 101/10, 8/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), а у вези са чланом 64. став 2. Закона о судијама („Службе-
ни гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), на седници одржаној 4. 
фебруара 2020. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Горану Крстићу, судији Привредног суда у Зајечару, престаје судијска функција разрешењем са судијске функције због учињеног 

кривичног дела за које је осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, даном правноснажности ове 
одлуке.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-34/2020-01
У Београду, 4. фебруара 2020. године
Председник Високог савета судства,

Драгомир Милојевић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1775
На основу  члана 23. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС, 62/14 и 95/18 

 – др. закон), члана 11б став 3. и члана 14. став 2. 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 гласник РС”, бр. 125/14 
и 30/16), 

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, као надлежне за послове Националног цен-
тра за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, на 47. седници трећег сазива одржаној 11. фебру-
ара 2020. године, доноси

П РА В И Л Н И К

о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим 
системима од посебног значаја

I. Уводне одредбе

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују врста, форма и начин достављања статистичких података о свим инцидентима у информа-

ционо-комуникационим системима (у даљем тексту: ИКТ системи) од посебног значаја уписаних у eвиденцију оператора ИКТ система 
од посебног значаја (у даљем тексту: Евиденција), на годишњем нивоу. 

II. Врста статистичких података

Члан 2.
Врста статистичких података о свим инцидентима у ИКТ систему од посебног значаја која је утврђена овим правилником, садржа-

на је у обрасцу ИСП  – ИЗВЕШТАЈ О СТАТИСТИЧКИМ ПОДАЦИМА О СВИМ ИНЦИДЕНТИМА У ИКТ СИСТЕМИМА ОД ПОСЕБ-
НОГ ЗНАЧАЈА (у даљем тексту: Образац ИСП), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац  ИСП из става 1. овог члана садржи податке о оператору ИКТ система од посебног значаја и листу инцидената према вр-
стама.

Подаци о оператору ИКТ система од посебног значаја су: пуно пословно име оператора, седиште оператора, матични број опера-
тора, адреса интернет странице оператора, као и укупан број свих уређаја који користе IP протокол за комуникацију, а који су у мрежи 
оператора ИКТ система од посебног значаја.
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Листа инцидената према врстама садржи податке о броју ин-
цидената у ИКТ системима, који су разврстани у наведене групе 
инцидената, као и врсте инцидената у оквиру те групе, и то:

1) Инсталирање злонамерног софтвера у оквиру ИКТ систе-
ма: малвер (енгл. malware), вирус, црв (енгл. worm), рансомвер 
(енгл. ransomware), тројанац, шпијунски софтвер (енгл. spyware) и 
руткит (енгл. rootkit);

2) Неовлашћено прикупљање података: скенирање портова, 
пресретање података између рачунара и сервера (енгл. sniffing), 
социјални инжењеринг (лажно представљање и други облици) и 
повреда података (енгл. data breaches);

3) Превара: фишинг (енгл. phishing) и неовлашћено коришће-
ње ресурса (енгл. cryptojacking) и други облици;

4) Покушај упада у ИКТ систем: покушај искоришћавања 
рањивости система и покушај откривања налога (енгл. brute force 
attack);

5) Упад у ИКТ систем: откривање или неовлашћено коришће-
ње привилегованих налога (енгл. privileged account compromise), 
откривање или неовлашћено коришћење непривилегованих нало-
га (енгл. unprivileged account compromise), неовлашћени приступ 
апликацији и мрежа ботова (енгл. botnet);

6) Недоступност или ограничена доступност ИКТ система: 
напад са циљем онемогућавања или ометања функционисања ИКТ 
система (енгл. denial-of-service attack  – DoS), вишеструки  напад 
са циљем онемогућавања или ометања функционисања ИКТ си-
стема (енгл. distributed denial-of-service attack  – DDoS), саботажа и 
прекид у функционисању система или дела система (енгл. outage);

7) Угрожавање безбедности података: неовлашћени приступ 
подацима, неовлашћена измена података и криптографски напад;

8) Остали инциденти, односно инциденти који не спадају у 
горе наведене категорије.

III. Форма и начин достављања статистичких података

Члан 3.
Оператори ИКТ система од посебног значаја су у обавези да 

ажурне и тачне статистичке податке о свим инцидентима у ИКТ 
систему у претходној години, доставе најкасније до 28. фебруара 
текуће године, и то електронским путем, односно попуњавањем 
Обрасца ИСП на интернет страници Националног центра за пре-
венцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим 
системима (у даљем тексту: Национални ЦЕРТ). 

IV. Поступање и руковање достављеним  статистичким 
подацима

Члан 4.
Обраду статистичких података, који су достављени на начин 

и у року прописаном чланом  3. овог правилника, Национални 
ЦЕРТ врши према групи, врсти и броју инцидената, као и према 
другим критеријумима који су од значаја за сагледавање стања о 
безбедносним ризицима и инцидентима на националном нивоу.

Национални ЦЕРТ обједињује статистичке податке из става 
1. овог члана у форми годишњег извештаја, који доставља мини-
старству надлежном за послове информационе безбедности (у да-
љем тексту: Надлежни орган) и исти објављује на својој интернет 
страници најкасније до краја другог тромесечја текуће године.   

Годишњи извештај садржи агрегиране и анонимизоване по-
датке оператора ИКТ система од посебног значаја, а не садржи 
појединачне податке оператора ИКТ система од посебног значаја, 
као ни оцену безбедности појединачног оператора ИКТ система 
од посебног значаја. 

Члан 5.
Појединачни подаци о операторима ИКТ система од посеб-

ног значаја из достављеног Обрасца ИСП не могу се јавно обја-
вљивати. 

Појединачни подаци из Обрасца ИСП не могу се уступати 
трећим лицима без изричите сагласности оператора ИКТ система 
од посебног значаја.

Сагласност из става 2. овог члана даје се у форми писане 
изјаве законског заступника оператора ИКТ система од посебног 
значаја.

Члан 6.
Листу оператора ИКТ система од посебног значаја, који нису 

доставили податке на начин и у року прописаном чланом 3. овог 
правилника, Национални ЦЕРТ доставља Надлежном органу нај-
касније до краја другог тромесечја текуће године.

V. Завршна одредба

Члан 7.
Овај правилник објављује се у „Службеном гласнику Репу-

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

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

Председник Управног одбора,
Драган Ковачевић, с.р.

Образац ИСП     

ИЗВЕШТАЈ О СТАТИСТИЧКИМ ПОДАЦИМА О СВИМ 
ИНЦИДЕНТИМА У ИКТ СИСТЕМИМА ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА

________________________________________________________

ПОДАЦИ О ОПЕРАТОРУ ИКТ СИСТЕМА ОД ПОСЕБНОГ 
ЗНАЧАЈА
Пуно пословно име оператора 
Седиште оператора
Матични број оператора
 Адреса интернет странице 
оператора
Укупан број IP уређаја*

* уписати укупан број свих уређаја који користе IP протокол за комуникацију, а 
који су у мрежи оператора ИКТ система од посебног значаја

ПРЕГЛЕД ИНЦИДЕНАТА ПРЕМА ВРСТАМА
Група инцидената Врста инцидента Број инцидената

Инсталирање злонамерног 
софтвера у оквиру ИКТ 

система
(малвер, енгл. malware)

вирус
црв

(енгл. worm)
рансомвер

(енгл. ransomware)
тројанац

шпијунски софтвер
(енгл. spyware)

руткит
(енгл. rootkit)

Неовлашћено 
прикупљање података

скенирање портова
пресретање података 

између рачунара и сервера
(енгл. sniffing)

социјални инжењеринг
(лажно представљање и 

други облици)
компромитовање или 

цурење података 
(енгл. data breaches)

Превара фишинг
(енгл. phishing)

неовлашћено коришћење 
ресурса

(енгл. cryptojacking) и 
други облици

Покушај упада у ИКТ 
систем

покушај искоришћавања 
рањивости система
покушај откривања 

креденцијала
(енгл. brute force attack, 
dictionary attack и сл.)
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Група инцидената Врста инцидента Број инцидената

Упад у ИКТ систем

откривање или 
неовлашћено коришћење 
привилегованих налога
(енгл. privileged account 

compromise)
откривање или 

неовлашћено коришћење 
непривилегованих налога
(енгл. unprivileged account 

compromise)
неовлашћени приступ 

апликацији
мрежа зарађених уређаја

(енгл. botnet)

Недоступност или 
ограничена доступност 

ИКТ система 

напад са циљем 
онемогућавања или 

ометања функционисања 
ИКТ система

(енгл. denial-of-service 
attack  – DoS)

дистрибуирани  напад са 
циљем онемогућавања 

или ометања 
функционисања ИКТ 

система
(енгл. distributed denial-of-

service attack  – DDoS)
саботажа

прекид у функционисању 
система или дела система

(енгл.  outage)

Угрожавање безбедности 
података

неовлашћен приступ 
подацима

неовлашћена измена или 
брисање података

криптографски напад

Оперативни инциденти

отказивање хардверских 
компоненти

проблеми у раду 
са софтверским 
компонентама

Инциденти физичко-
техничке безбедности

крађа хардверских 
компоненти

пожар 
поплава

Остали инциденти инциденти који не спадају 
у горе наведене категорије

1776
На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу 

против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 
 – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутентично тумачење и 8/15  – УС), у 
поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за 
борбу против корупције против Милана Кривошије из Лебана, 23. 
децембра 2019. године,

Директор Агенције за борбу против корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Милан Кривошија, ранији одборник 
Скупштине општине Лебане поступио супротно одредби члана 
31. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај 
начин што није у року од 15 дана од дана ступања на наведену 
јавну функцију обавестио Агенцију за борбу против корупције да 
обавља предузетничку делатност под називом Милан Кривошија, 
ПР, ТЗЛОСТСР „Мадамак”, Лебане.

II. Утврђује се да је Милан Кривошија поступио супротно 
одредбама члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу 
против корупције, јер je за време вршења јавне функције одбор-
никa Скупштине општине Лебане његова предузетничка радња 
Милан Кривошија, ПР, ТЗЛОСТСР „Мадамак”,  Лебане ималa по-
словну сарадњу са општином Лебане, на основу које су из буџета 
ове општине, по том основу извршене исплате у укупном износу 
од 103.080,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у на-
веденим ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за борбу 

против корупције, па му се, на основу одредбе члана 51. став 2. 
Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ.

III. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном 
гласнику града Лесковца”.

IV. Трошкове објављивања овог решења сносиће Милан Кри-
вошија.

Образложење

Против Милана Кривошије, ранијег одборника Скупштине 
општине Лебане (у даљем тексту: Скупштина општине), обаве-
штењем од 26. марта 2018. године и допунама обавештења о по-
кретању поступка од 25. јуна 2018. године и 11. децембра 2018. 
године покренут је, на основу пријаве, поступак за одлучивање о 
постојању повреде одредаба члана 27, члана 31. став 1. и члана 
32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције (у даљем 
тексту: Закон о Агенцији), зато што није у року од 15 дана од дана 
ступања на јавну функцију одборника Скупштине општине, одно-
сно члана Општинског већа општине Лебане, обавестио Агенцију 
за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) да обавља 
предузетничку делатност под називом Милан Кривошија, ПР, 
ТЗЛОСТСР „Мадамак”, Лебане (у даљем тексту: Предузетничка 
делатност), као и због тога што је за време вршења јавне функције 
одборника Скупштине општине Предузетничка радња ималa по-
словну сарадњу са oпштином Лебане, на основу које су из буџета 
ове општине, по том основу извршене исплате у укупном износу 
од 103.080,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наведе-
ним ситуацијама није писмено обавестио Агенцију.

Одредбом члана 31. став 1. Закона о Агенцији прописано је 
да је функционер који у тренутку ступања на јавну функцију оба-
вља други посао или делатност дужан да у року од 15 дана од дана 
ступања на јавну функцију обавести Агенцију о обављању тог по-
сла, односно делатности.

Провером службене евиденције Агенције утврђено је да 
именовани није у року од 15 дана од дана ступања на јавну функ-
цију одборника Скупштине општине обавестио Агенцију о томе 
да обавља Предузетничку делатност, чиме је поступио супротно 
одредби члана 31. став 1. Закона о Агенцији.

У смислу члана 2. Закона о Агенцији, приватни интерес је 
било каква корист или погодност за функционера или повезано 
лице, а сукоб интереса је ситуација у којој функционер има при-
ватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да ути-
че на поступање функционера у вршењу јавне функције на начин 
који угрожава јавни интерес. 

Према одредбама члана 28. ст. 1. и 2. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 
101/16 и 47/18) скупштина општине је највиши орган општине 
који врши основне функције општинске власти, коју чине одбор-
ници и која, у смислу члана 32. истог закона, поред осталог, доно-
си буџет општине.

Одредбама члана 27. Закона о Агенцији прописано је да је функ-
ционер дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подре-
ди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и 
обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно 
вршење јавне функције, да избегава стварање односа зависности пре-
ма лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у вршењу 
јавне функције, а у случају да не може да избегне такав однос или та-
кав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради заштите јав-
ног интереса и да не сме да користи јавну функцију за стицање било 
какве користи или погодности за себе или повезано лице. 

Одредбом члана 32. став 1. истог закона прописана је обавеза 
функционера да приликом ступања на дужност и током вршења 
јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосред-
но претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба инте-
реса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Имајући у виду наведено, оцењено је да је Милан Кривошија 
довео себе у ситуацију сукоба интереса, јер су током вршења јавне 
функције одборника Скупштине општине његовој предузетничкој 
радњи исплаћена средства из буџета општине Лебане у укупном 
износу од 103.080,00 динара, чиме је јавни интерес подредио при-
ватном и јавну функцију искористио за стицање користи за себе и 


