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На основу члана

17., а у ве:т са члан"(!)М 41. За·к:она о елеt..тронским комуникацијама ("Службенн
4412.01·0} (даље: Зак<9н) и члана 41. став 2., а у вези са чл. 2 Ј. •~ 29. Ona1}'11a
Републичке аrенц;ије за eлetcqi>ФMC·~e к-омумнкац.ије ("Спужбенв гласник РС", бр. 5'9/2010} (даље:
Статуr), директор Репубnичке агенције за .електронс.ке комуникације дана 2 Ј .03.2011. rе>дине
·rласннк РС", бр..

донео је

ПРАВИЛНИК

О ЧУПАЊУ ПОСЛОВИЕ ТА.ЈНЕ

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан

1

Овим Пра.вилником се одређују д:окумен11и (исправе) и nодаци (информације) о посј]Фвању

Републич.ке агенције за елеК11рс>Нске кому,никације (даље: А ·генција) који представљају
пословну тајну Агенције, а чије би са0nштавање нео,влашћеним лицима бюю п.ро11пвно
nословању Агенције

н

шrетило 0и

њеним

интересима

и

пословном

угледу, као

и

инrересима лица са tюјима Аrенuија сарађује у обављању nосло·ва из своје надлежносТ<и.

Овим правилником се нар0ч-ито уређују следећа питања:
-начин руковаља документима и подацима l<iojи представљају пословну тајну,

-

заштита пословне тајне,

-

повреда чувања и0словне тајне и одговорност.
Члан2

Лица запослена у Агенцији, чланови Управног одбора, као и _друга правна и физичка лица

к;оје Агенција ангажује за обављање одређених послова дужна су да чувају пословну тајну

до које су дошли у вршењу посла. Запослени, чланови органа Агенције и чланови
њихових nородица не смеју користити поверљиве информације и пословне могућности у
ццљу прибав,љања материјалне или нематеријалне користи за себе или за друга лица.

Дужност чувања пословне тајне <граје и после престанка мандата члановима Уnравног
одбора Агенције, као и престанка радног односа запослених у Агенцији или уговорног
односа у Агенцији, до истека рока на који су односни подаци или информације означени

ДокумеН1Г: m>АВИЛНЈIКО ЧУВАЊУ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ У РЕПУБЛI!ЧКОЈ
АГЕН<Ц;FlЈИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИЮ\ЦIИЈЕ
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као тајнrн, иљн док се одrовараЈуПим актом донетим у Агенцији или одлуком ·власника
података не ослободе обавезе чувања mјн<Эспа .

[1 ДОКУМЕКТИ И

ПОДАЦИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ПОСЛОВПУ

Члан

1'АЈПУ

3

riосповиом тајном смаtра ое она докумен!l<lut'Ија и nодаци везани са пословаље Агенције и
обављаље послова у Агенцији, за ·Које ЗакоНQМ или Статутом Агенције није 11редвиђено да се јавно

објављују, независно од извора и начина сазнања, и који су у складу са овим Правилни·ком
означенн поверљивим.

Пословну тајну представљају нарочито сле:деnа документа н nодаци Агенције:

1. докуменw

које оргаии Аrенције nрогласе пословном тајном, као и остал.е исправе и подаци чије

би саопштавање неовлашћеним лицима збоr њнхове nрироде, значаја и карактера било lilротивно
интересима Агенције а

l<!oje као такве утврди

и означи директор Агенције;

2. исправе и подаци I(!Oje Аrенщф.s као поверљиве саопшти надлежни орган, односио лице дру.rог
државног органа или оргаыиза~ије, привредног друштва, установе и др, nод условом да је то лиu.е
упозорипо Агенцију о rnjHOC1Г'H датих нодатака, а посебно они подаци које су опера;rори, на захтев

Аrенц.ије и у складу са Законом, дсэст.авили Агенцији уз означавање тих .rщдатака rnословном
тајном;
З. подаци до којих је запослени у Агенцији

дошао у обављању послова у оквиру на:длежности

АгенциЈе, ако су исти означени одређеним стеnеном тајности или

даваоци тик rюдатака нсте

nрогпаоип.и пословном тајном, под условом да су на то изрнчито уnозорили Агенцију, односно
запосленог у Агенцији ис11ов.ремено кад су те податке дали;

4. сви nојединачни 1подаци оператюра који се користе nриликом аиализе тржишта и израде
одговарајућих прегледа;

5.

nодаци о зарадама и другим nримањима запослених у Агенцији;

6. битни елементи уговора о пословно-техничкој сарадњи;
7. садржина закључених уговора по
8.

грађанско-правном односу са nословним nартнерима;

остали подаци уrв.рђени актима Агенције као пословна тајна.

Управни одбор и директор Агенције могу у обављању nослова из своје надлежности, да одреде као
пословну тајну и rюдатl\.-е, односно документацију који Правилником нису одређени као иословна

тајна, ако оцене да би њихово саоnштавање могло да штети економским или другим интересима
Агенције или субјекта на кога се односе nредметни подаци и документација.

•

о
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Ш НАЧИН РУКОВАЊА ИСПРАВАМА П ПОДАЦИМА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ
ПОСЛОВНУ

TAJ;I fY

Члан4
Све 'ИCII'Ipaвe 11 л0да<ци t.:Ojl! сатласно овом Пра:ви:nн:ику nредсifављају nословну тајну, односно к<Оје
lt.ад~.~ежнн орган nосебно утврди

као пословну т.ајн)' обележаsају се ознаком

"llOCПOBHA

ТАЈНА" у горњем десном угяу, евидентирају се у nосебној ·Књизи, nосебно се архивирају и чувају
у ~а~учан.им ормг,рнма.

Обеяежа·вање исправа н n1!>даТ<ака, њихово чување и архивирање врши одговорно лнце, које
одрdјује днрехrор Аrенције (у даљем 111ексту: од1говорно лице).
Одmв~но лице врши о:rварање поште, завођење, лостуnање, чување и архивирање аката, на
начмн nредвиђен одред6ама овоr Правилника, а кojfl се односи на акта која имају статус пословме
тајне.

ЧланS

Заnослени ~оји pyqrjy ·исfЈравама и fЈОдацима који су оm1м ПравиЛ!Ником утврђени t--Ћо .пословна
nјна, дуw!СНИ су нх чу;ваm на безбедном месту н не мо:гу их неовлашhено давати на у.вид ил.и

К:.ОриПЈhење, НИ'f'И давапt било Ка'К'Ве изјаве у БеЗИ са ТИМ ИОПравама И ПОдацима.
ТЩна, ШI)Верљива и cтp(i)ro rнэверљива документа чувају се на такав начин којим се обезбеђује
тајвGС11:, у челичним <>рмаиима, у столовима и ормаиима уколико су исти обезбеђени иосебним
си·rурносним бравама, а М(i)Г)' се нал.азит.и на радним СТ(i)ловима заАослених само за време д0к их
исти ~аристи nри раду.

Члан6
Умножавање.

rтреписИ:вање.

колирање

и

сачињавање

извода

из

исправа

и

података tс'Оји

представљају mословну тајну, може се вршити само по nретходно прибављеном одGбрењу
диреk7-Ора Агенције.

Запослени · који раде на конщ1п·нрању, изради, куцању и умножавању исправа и nодатака који
представљају nословну тајну, дужни су да униште трагове концепта, односно да на безбедан начин
чувају папире,

1Ji. да заштите nрограм

(докуменат) на рачунару 11 други материјал који би могао

Фтк,рити садржину тих исправа.

Документа означена као тајна умножавају се у броју !iрнмерака које одреди директор Агенције.
Забрањено је умiНожавање материјала означених као тајна у већем броју nримерака од одређеног.
На ориrиналнФм примерку документа који је означен као тајна_ назначиће се у колико је примерака
1!"акав материјал умножен.

•

о
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Умножени материјал из претходног става овог члана нумерише се бројевима од

1,

закључно са

nоследњим бројем примерка.

На материјале који су озкачени као nословна тајна, ставља се назнака: "После употребе, вратити у
Кабинет директора Агенције".
Члан7

Запослени који користи документ означен nословном тајном не сме такав материјал nреснимавати
или на друrн начин умножавати, нити омогућити другим лицима да га користе.
Није дозвољено •вод,итн телефонске разговоре којима се откривају nодаци

који су nредмет

поверљиве и строrо поверљиве liloштe.

Није дозвољено

користити у личне сврхе nодатке

који

су nредмет nоверљиве nоште (за

неслужбене белешке, часописе, објављивање у штамnи, nредавања, nрезентације радова и сл).

Члан

8

У случају откривања или нестанка исnраве или nодатака који nредстављају nословну тајну,
одговорно лице је дужна да одмах, без одлагања о истом обавести директора Агенције, ради
nредУзимања неоnходних мера на отклањању штетних nоследица и утврђивања околности nод
којима је дошло до откривања, односно нестанка тајних исnрава и података.
О откривеним или несталим исnравама и nодацима који nредстављају nословну тајну, одговорно
лице води посебну ·евиденцију.

IV ЗАШТИТА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ
Члан9
Директор може ради заштите пословне тајне Агенције nредузети радње н мере које омогућавају
заштиту nословне тајне.

Мере из nретходног става могу бити правне (доношење оnштих и nојединачних аката који се тичу
заштите nословне тајне, као и предузимање санкција nредвиђених уговором о раду за кршење

истих),

организационе

(физнчко

одвајање

nросторија у

којима

nостоји

nроток

н

чување

поверљивих докумената и информација) и друге мере.

Члан

10

Документи н информације који су овим Правилником утврђени као nословна тајна могу трећим
лицима саопштити :

- директор Агенције,
-други заnослен.и по посебном овлашћењу директора Агенције.

Докуме1-1т: ПРАIВИЛifЊК О ЧУВАЊУ 110СЉОВНЕ

TAJRE У РЕПУБЛИЧКОЈ

дГЕ)КЦИ.'ЈИ ЈА ЕЛЕКWО'НСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Број дохуме1111а: 1-ОЈ-1

Прили~ом

саовш;гавања

података

t1

Hil-3/11

уnознавања

са

исnравама

односно

документима

кojfl

представљају пословну тajllil!)', лица ю nретходног сrава овог члана дужна су наrласити да су тtt
подаци односно иоораве 1~ дОћ.')'МеtаТ1И уmрђени као nословна тајна и упозорити пица којима се ОШ!

· саоnштавају на обавезу чуваља пос:ловне тајне и одговорност у случају откривања и.сте.

Члан

11

О саопшrе·вању ИСRрава и иодатака који предс-rављају tюсловну тајну треhим д:lщима. вод-и се
nооебна евидењција која садрж~1:
-име и функцију лiiца, односнв назив органа коме су саопштени или дати -rnјни nодаци и и.спраое,
- .који су 1nодаци н исправе саопш<rени tl у ком обиму,

када и у коју сврху су саопш11ени.

-

V

ПОВРЕДА ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТА.ЈНЕ И ОДГОВОРНОСТ
Члан

12

Као пов,реда чу·вања nословне тајне см.атра се:
Ј. свако руковање исnравама и filодацима утврђеним као пословна тајна Аrенцнје, а к<>је је
супротно овом Правилкику;

2.

неовлаurћено саолwmвање, предаја или на други начин чињење достуnним исправа и података

коЈи nредстављају пословну rnjнy Агенције;

З. прибављање података и исправа юоји представљају nословну тајну Агенције, а у намери предаје
неовлашhеном лицу;

Повреда чувања пословне тајне, у смислу става

\.

овог члана, има се сматрати nовредом радне

обавезе, односно радне дисциилине због које се таквом заnосленом могу изрећи мере nредвиђене
Правилкиком о раду Агенциј-е, укључујући и отказивање уговора о раду.
Члан

13

Повредом чувања пословне тајне, не сматра се саопштавање :

1.

на седницама Управног одбора Аrенције или других тела у Агенцији, ако је такво саопштавање

неоnходно ради вршења послова из делокруга ових органа, с тим да се nрисутни обавезно
упозоравају да се

2.

re исправе

и подаци сматрају пословном тајном, уз дужност њеног чувања.

надлежним инспекцијским органима, истражним и правосудним органима, на њихов захтев и уз

постојање одrоварајућеr nравнGг основа,

<.1

•

<'

•
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3. нцдлежном органу .при nријављнвању кривичног дела, nривредног престуnа или nрекршаја,
4.

података који су јавно доступни, који се објављују на основу закона, другог проnиса или одлуке

власника nодатка, односно •Ј(10је јавност има nраво да зна у складу са законом којим се уређује

слободан nристуn информациЈама од јавног значаја.

Vl

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан

Днрекrор

14

Агенције иЛи лице које он ов111асти уnознаhе и упозорити чланове Уnравног одбора,

чланове комисија и других ~ргана и 'Тела Аrен.ције, као и друrа правна и физичка лица К'0је

Агенција ангажује за о:бављање одређених nослова да су дужнн да чувају nословну тајну до
које су дошли у вршењу посла.
Председник Уnравног одбора, односно директор Агенције, или лица која они овласте, дужни су да

на nочет:ку састанка или седњице органа, односно npe nочетка разма1'рања материјала који садрж.и
исправе и податке који представљају пословну тајну, упозоре nрисутне да се ради о тајним
nодацима и скрену .им пажњу -на обавезу чувања nословне тајне и одговорност за њено откри·вање.

Задужују се руководиоци организационих јединица Агенције, да са овим nравилниюом непосредно
упознају запослене у Агенцији, нарочито оне који рукују са исправама, документима и nодацима
који nредстављају пословну тајну, или на било који начин могу доћи у контакт са таквим
·исправама, документима н подацима, као и да обезбеде доследну nримену овог nравилника, а у

случају кршења одредаба ист.оr, да одм~ предузму одговарајуће мере, nредвиђене оnштим актнма
Агенције.

Члан

15

Измене и допуне овоr .11равилника врше се по поступку nредвиђеном за његово доношење.

Члан

16

Овај правилник ступа на снагу nротеком осам дана од дана њеrовог објављивања на огласној

табли Републичке агенције за електронске комуникације.

Број:

I-03-110-3/11

Датум:

21.03.2011.
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