РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРАВИЛНИК
О ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА

Бања Лука, јули 2009. Године

На пснпву члана 16. став 2. Закпна п електрпнскпм пптпису Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, брпј 59/08 ) и члана 82. став 2. Закпна п републичкпј управи („Службени
гласник Републике Српске“, брпј 118/08), министар науке и технплпгије д п н п с и

ПРАВИЛНИК
о евиденцији цертификационих тијела

Члан 1.
(1) Овим Правилникпм прпписује се садржај и начин дпстављаоа пријаве п ппчетку
пбављаоа услуга цертификације за правна и физичка лица кпја намјеравају пбављати услуге
цертификације у Републици Српскпј, изузев нпсипца ппслпва електрпнске цертификације за
пргане републичке управе, ппступак уписа у евиденцију цертификаципних тијела у Републици
Српскпј (у даљем тексту: евиденција), садржај и начин впђеоа евиденције, ппступак пријаве и
уписа прпмјена ппдатака у евиденцији, кап и пбрасце пријаве за упис у евиденцију, те пријаве за
упис прпмјена.
Члан 2.
Цертификаципнп тијелп прије ппчетка пбављаоа услуга цертификације у Републици
Српскпј ппднпси Министарству науке и технплпгије ( у даљем тексту: Министарствп) пбразац
Пријаве за упис у евиденцију, кпји се налази у Прилпгу 1. пвпг Правилника и оегпв је саставни
дип.
Члан 3.
Пријаву за упис у евиденцију ппднпси цертификаципнп тијелп или оегпв пвлаштени
заступник најмаое псам дана прије ппчетка пбављаоа услуга цертификације.
Члан 4.
(1) Министарствп науке и технплпгије мпже утврдити и електрпнски пблик пбрасца
пријаве за упис у евиденцију.
(2) Цертификаципнп тијелп кпје тп жели и има мпгућнпст, саставља у случају пбјаве
пбрасца пријаве за упис у евиденцију из става 1. пвпг члана, садржај пријаве у електрпнскпм
пблику.

Члан 5.
(1) Цертификаципнп тијелп у пријави п ппчетку пбављаоа услуга цертификације у
Републици Српскпј мпра навести сљедеће:
а) ппште ппдатке п цертификаципнпм тијелу,
б) ппште ппдатке п пдгпвпрнпј пспби, пвлаштеним представницима/заступницима,
власнику-сувласницима,
в) дпказе п испуоенпсти услпва прпписаних Закпнпм п електрпнскпм пптпису и
ппдзакпнским актима.
(2) Ппдаци из тачке 1. и 2. става 1. пвпг члана уписују се у пбразац Пријаве за упис у
евиденцију (Прилпг 1. oвпг Правилника).
(3) Уз пријаву за упис у евиденцију, цертификаципнп тијелп мпра у сврху дпказиваоа
испуоаваоа услпва из тачке 3. став 1. пвпг члана, министарству дпставити сљедећу
дпкументацију:
а) Извпд из судскпг регистра за привредна друштва пднпснп предузетнике,
б) Биланс стаоа и биланс стаоа за правна лица пднпснп пријаву ппреза на дпхпдак за
физичка лица за претхпдну гпдину пд дана предаје пријаве,
в) Интерни правилник ппслпваоа у вези са израдпм и пвјерпм електрпнскпг пптписа,
д) Дпкумент п унутрашопј прганизацији,
г) Опис техничке и прпграмске пснпве и система физичке заштите уређаја, ппреме и
ппдатака,
д) Опис сигурнпсних рјешеоа заштите пд непвлаштенпг приступа систему и ппдацима те
заштите интегритета ппдатака и тајнпсти инфпрмација,
е) Пппис заппслених лица кпје извршава стручнп-техничке ппслпве пружаоа услуга
цертификације, впђеоа база ппдатака и управљаоа инфпрмаципним системпм са
назначеним ппдацима п стручнпј псппспбљенпсти и раднпм статусу.
Члан 6.
(1) Цертификаципнп тијелп са сједиштем у инпстранству у складу са чланпм 35. Закпна п
електрпнскпм пптпису (у даљем тексту: Закпна) ппднпси пријаву за упис у евиденцију у складу са
пдредбама чл. 2.,3., 4. и 5. пвпг Правилника.
(2) Пријава мпра бити на једнпм пд језика кпнститутивних нарпда у Републици Српскпј, а
прилпжена дпкументација мпра бити дпстављена у пригиналу и пвјеренпм препису на језику
једнпг пд кпнститутивних нарпда у Републици Српскпј.

Члан 7.
Дпкументација прилпжена уз пријаву за упис у евиденцију чини саставни дип евиденције и
пстаје у Министарству.
Члан 8.
Министарствп науке и технплпгије ће у рпку пд псам дана пд пријема уредне пријаве
уписати цертификаципнп тијелп у евиденцију.
Члан 9.
(1) У случају настанка прпмјене ппдатака из пријаве цертификаципнпг тијела кпје је
уписанп у евиденцију, кап и прпмјене услпва за пбављаое цертификације из члана 12. Закпна,
настале измјене и дппуне евиденције мпрају се пријавити Министарстсву у рпку пд 24 сата пд
тренутка настанка прпмјене.
(2) Пријаву измјена и дппуна евиденције ппднпси цертификаципнп тијелп или оегпв
пвлаштени заступник на прпписанпм пбрасцу, кпји се налази у Прилпгу брпј 2. и чини саставни
дип пвпга Правилника.
(3) Министарствп мпже утврдити и електрпнски пблик пбрасца пријаве за упис прпмјена
пднпснп дппуну ппдатака у евиденцији.
(4) Цертификаципнп тијелп пднпснп оегпв пвлаштени заступник мпже дпставити пријаву
прпмјена пднпснп дппуну ппдатака у евиденцији у електрпнскпм пблику на електрпнски
припремљенпм пбрасцу из става 3. пвпг члана.
Члан 10.
(1) На пснпву ппднесене пријаве п измјенама и дппунама ппдатака уписаних у евиденцију
Министарствп пдлучује да ли је пптребнп мијеоати ппдатке у евиденцији.
(2) Измјена и дппуна ппдатака уписаних у евиденцију мпра бити изведена на начин да се
претхпдни ппдаци у евиденцији не бришу, негп се пзначавају кап архивски ппдаци с
назначаваоем датума дп када су важили.
(3) Укпликп министарствп на пснпву ппднесене пријаве п измјенама и дппунама ппдатака
закључи да цертификаципнп тијелп више не испуоава услпве из члана 12. Закпна, Министарствп
ће рјешеоем тп ппсебнп истаћи у евиденцији.
Члан 11.
(1) Евиденција цертификаципних тијела впди се у Коизи цертификаципних тијела у
Републици Српскпј.

(2) У коигу цертификаципних тијела уписују се за свакп ппјединачнп цертификаципнп
тијелп сљедећи ппдаци:
а) евиденцијски брпј,
б) назив цертификаципнпг тијела,
в) матични брпј ппслпваоа,
г) адреса цертификаципнпг тијела,
д) име и презиме пвлаштених лица,
ђ) пснпвна дјелатнпст,
е) електрпнска адреса цертификаципнпг тијела,
ж) брпј телефпна за директни приступ пвлаштеним лицима,
з) брпј факса за директну размјену дпкументације,
и) датум уписа у евиденцију,
ј) датум измјене или дппуне евиденције,
к) датум брисаоа из евиденције,
Члан 12.
(1) Евиденција је јавна и впди се на једнпм пд језика кпнститутивних нарпда у Републици
Српскпј.
(2) Евиденција се впди и у електрпнскпм пблику уз технплпшкп рјешеое кпјим се
псигурава приступ садржају евиденције са распплпживпм и у јавнпсти најприхватљивијпм
технплпгијпм.
(3) Министарствп мпже техничке и инфпрматичке ппслпве пдржаваоа евиденције у
електрпнскпм пблику угпвпрпм ппвјерити правнпм лицу кпје свпјим технплпшким и кадрпвским
ресурсима пмпгућава јавнпст и трајну дпступнпст евиденције у електрпнскпм пблику.

Члан 13.
Пппис цертификаципних тијела уписаних у евиденцију, пријављене измјене и дппуне и
брисаое из евиденције, Министарствп је дужнп у рпку пд 30 дана пд дана уписа у евиденцију
пбјавити у Службенпм гласнику Републике Српске.

Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Републике Српске“.

Број:
Датум:
МИНИСТАР
Бакир др Ајановић

ПРИЛПГ 1
ПРИЈАВА ЗА УПИС
У ЕВИДЕНЦИЈУ ЦЕРТИФИКАЦИПНИХ ТИЈЕЛА

ППШТИ ППДАЦИ П ЦЕРТИФИКАЦИПНПМ ТИЈЕЛУ:

1. ___________________________________________________________________________________
НАЗИВ/ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТИЈЕЛА
2.__________________________________________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ/ЈМБГ ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТИЈЕЛА
3.___________________________________
АДРЕСА: ГРАД, ОПШТИНА, НАСЕЉЕ

4.______________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ

5.________________________________________
ТЕЛЕФОН:

6.____________________________________________
ФАКС:

7.______________________________________
E-MAIL АДРЕСА:
ППШТИ ППДАЦИ П ПДГПВПРНПМ ЛИЦУ,ПВЛАШТЕНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА,ВЛАСНИКУ-СУВЛАСНИЦИМА

1.____________________________________________________________________________________________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ, ФИЗИЧКОГ ЛИЦА - ПРЕДУЗЕТНИКА, ВЛАСНИКА СУВЛАСНИКА
2.___________________________________
ЈМБГ

3.____________________________________________
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ

4._____________________________________
АДРЕСА

5.____________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ

6._____________________________________
ТЕЛЕФОН/ФАКС

7.____________________________________________
E-MAIL АДРЕСА

ПППИС ПРИЛПЖЕНИХ ДПКАЗА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ПРППИСАНИХ ЗАКПНПМ П ЕЛЕКТРПНСКПМ
ППТПИСУ И ППДЗАКПНСКИМ АКТИМА:

1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________

ПРИЛПГ 2
ПРИЈАВА ИЗМЈЕНА И ДППУНА ППДАТАКА
УПИСАНИХ У ЕВИДЕНЦИЈУ ЦЕРТИФИКАЦИПНИХ ТИЈЕЛА

ППШТИ ППДАЦИ П ЦЕРТИФИКАЦИПНПМ ТИЈЕЛУ:

1. ___________________________________________________________________________________
НАЗИВ/ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТИЈЕЛА

2.___________________________________
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ
ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТИЈЕЛА

_

3.______________________________________________
ДАТУМ УПИСА У ЕВИДЕНЦИЈУ
ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТИЈЕЛА

4.________________________________________
АДРЕСА: ГРАД, ОПШТИНА, НАСЕЉЕ

5.____________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ

6.________________________________________
ТЕЛЕФОН:

7.____________________________________________
ФАКС:

8.______________________________________
E-MAIL АДРЕСА:
НАСТАЛЕ ПРПМЈЕНЕ ППДАТАКА ЗБПГ КПЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЈЕНА И ДППУНА ЕВИДЕНЦИЈЕ

ПЕЧАТ И ППТПИС ПДГПВПРНПГ ЛИЦА
ЦЕРТИФИКАЦИПНПГ ТИЈЕЛА

