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На Основу члана 17. став 7. Закона о електронским комуникацијама („Службени 
гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 21. став 7. Статута Регулаторне агенције за 
електронске комуникације и поштанске услуге комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 
125/14 и 30/16), уз сагласност Управног одбора Регулаторне атенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге, датој на 16. седници тpelier сазива одржаној дана 
26.05.2017. године, директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге доноси 

ПРОЦЕДУРУ ЗА УПИС У ЕВИДЕИЦИЈУ ПОСЕБИИХ ЦЕИТАРА ЗА ПРЕВЕИЦИЈУ 
БЕЗБЕДИОСНИХ РИЗИКА У ИИФОРМАЦИОИО-КОМУИИКАЦИОИИМ 

СИСТЕМИМА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом процедуром ближе се уређује упис Посебних центара за превенцију 

безбедносних ризика у ИКТ системима (у даљем тексту: Посебан ЦЕРТ), који спроводи 
Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима (у даљем тексту: 
Иаци0нални ЦЕРТ), сагласно одредби члана 15. став 1. тачка 6) Закона о информационој 
безбедности („Службени гласник РС", број 6/16), за чије послове је надлежна Регулаторна 
агенција за електронске комуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) и у 
складу са Правилником о ближим условима за упис у евиденцију посебних центара за 

превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима („Службени 
гласник РС", број 12/17, у даљем тексту: Правилник). 

II. ПОСТУПАК УПИСА 

Члан 2. 

Поступак уписа Посебног ЦЕРТ-а у Евиденцију Посебних ЦЕРТ-ова (у даљем тексту: 
Евиденција) покреће и води Национални ЦЕРТ, на основу пријаве за упис у Евиденцију 
Посебник ЦЕРТ-ова (у даљем тексту: Пријава) и достављеног доказа о обављању послова 
превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима, од стране подносиоца 
приј аве. 
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Пријаву може поднети правно лице, на Обрасцу 1. који је прописан Правилником и 
чини његов саставни део.1  

Приликом подношења пријаве, подносилац пријаве је у обавези да се изјасни о 
области деловања, односно о пружању услуге превенције и заштите у ИКТ системима у 
оквиру: 

- 	свог правног лица, 
- 	групе правник лица или 
- 	области пословања и слично. 

Посебни ЦЕРТ се уписује у Евиденцију уколико кумулативно испуњава услове 
прописане чланом 2. Правилника, и то: да има седиште на територији Републике Србије, да 
је правно лице или организационајединица у оквиру правног лица и да обавља послове 

превенције и заштите од безбедносник ризика у ИКТ системима у оквиру одређеног правног 
лица, групе правних лица или области пословања. 

Члан З. 
Уз пријаву за упис у Евиденцију доставља се и неспоран доказ о обављању послова 

превенције и заштите од безбедносних ризика, и то: 

1) Акт правног лица којим се утврђује листа послова превенције и заштите од безбедносник 
ризика и начин обављања предметник послова од стране подносиоца пријаве; или 

2) Извод из статута којим се потврђује обављање и листа послова превенције и заштите од 
безбедносник ризика, као и начин обављања истик од стране подносиоца пријаве; или 

3) Извод из систематизацијераднzгхместа којим се потврђује да постоје систематизована 
радна места на којима се обављају послови превенције и заштите од безбедносник ризика 
у оквиру правног лица које је подносилац пријаве. 

У оквиру поља: „Друго" подносилац пријаве може да достави други доказ о обављању 
послова превенције и заштите од безбедносних ризика, као нпр. споразум који је закључен 
између правних лица, уколико се Посебан ЦЕРТ пријављује за пружање услуга превенције и 
заштите у оквиру групе правник лица. 

Такође, подносилац пријаве може да достави изјаву којом потврђује у оквиру које 
области пословања и на који начин се пружају услуге превенције и заштите од безбедносних 
ризика, уколико се Посебан ЦЕРТ региструје за пружање услуга превенције и заштите у 
оквиру области пословања. 

1  Образац 1. 
http://www.ratel.rs/ирlоад/documents/Novosti/Prijava%20za%20u  pis%20u%20evidenci ju% 20posebnih% 20CERT- 
ova% 20(Obrazac% 201).досх 
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ПОдносилац пријаве може да приложи додатну документацију којом распОлаже, пОпут 
Обрасца RFC 23502  кОји је преткодно попуњен од стране пОдноси0ца пријаве и кОји ће бити 
објављен накОн уписа у Евиденцију, а којим се између осталог, пружају подаци о области у 
којОј Посебан ЦЕРТ Обавља послове превенције и заштите од безбеднОсник ризика, када и 
как0 ПОсебан ЦЕРТ може бити кОнтактиран и коју врсту послова превенције и заштите од 
безбедносних ризика Обавља Посебан ЦЕРТ. 

Такође, подносилац пријаве може доставити и ISO сертификате и слично, тако да се 
неспорн0 мОже утврдити обављање пОслОва превенције и заштите од безбедносник ризика. 

Члан 4. 

У тренутку подношења пријаве, неопкодно је да правн0 лице, које је уједно и 
подносилац пријаве, већ обавља пОслове превенције и заштите од безбеднОсник ризика. 

Упис у Евиденцију се не може извршити уколико пОдносилац пријаве намерава да 
Отпочне Обављање пОслова превенције и заштите Од безбеднОсник ризика тек након уписа у 
Евиденцију. 

III. ДОИОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УПИСУ ПОСЕБИОГ ЦЕРТ-а 

Члан 5. 

Упис посебног ЦЕРТ-а у евиденцију врши се дОнОшењем решења 0 упису у 
Евиденцију, од стране директора Агенције. 

Уколико је пријава за упис у Евиденцију непОтпуна, Агенција ће поднОсица пријаве 
обавестити на који начин да уреди поднесак сагласно одредби члана 59. ЗакОна о Општем 
управнОм поступку („Службени гласник РС", број 18/16, у даљем тексту: ЗУП). 

Уколико поднОсилац пријаве у ОстављенОм року не уреди пОднесак, Агенција ће 
решењем Одбацити пријаву за упис у Евиденцију. 

IV. АЖУРИО ВОЪЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан б. 

Посебан ЦЕРТ је у обавези да обавези да Обавести Агенцију 0 свим променама 
података који су уписани у Евиденцију, у рОку од Осам дана од дана настанка прОмене. 

Z  Текст обрасца RFC 2350 доступан је на следеЋем линку: 
https://www. ietf.org/rfc/rfc2350.txt  
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РЕГУЛАТОРИА АГЕИЦИЈА ЗА 
ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ И 

ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ 

ДИРЕКТОР 

Владица Тинтор 

Пријава за промену података се подноси на начин и по процедури за упис у 
Евиденцију, којаје ближе прописана чланом 5. Правилника. 

Члан 7. 

Евиденција се води у папирном и електронском облику. 

Евиденција у електронском облику доступнаје на Интернет страници Агенције. 

V. ЗАВРШИА ОДРЕДБА 

Члан 8. 

Ова процедура ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а примењује се од 1. 
јуна 2017. године. 

Ова процедура обј ављуј е се на Интернет страници Агенциј е. 
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