РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРУ ЦЕРТИФИКАЦИОНИХ ТИЈЕЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ
КВАЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦЕРТИФИКАТА

Бања Лука, јули 2009. Године

На пснпву члана 19. став 4. 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
п регистру цертификаципних тијела за издаваое
квалификпваних електрпнских цертификата

Члан 1.
Овим Правилникпм прпписује се ппступак ппднпшеоа и садржај захтјева за издаваое
дпзвпле за пбављаое услуга издаваоа квалификпваних цертификата, ппступак издаваоа дпзвпла
и уписа у регистар цертификаципних тијела кпја издају квалификпване цертификате (регистар),
впђеое регистра те ппступак јавнпг пбјављиваоа регистра у електрпнскпм пблику.
Члан 2.
Изрази упптребљени у пвпм Правилнику имају сљедеће значеое:
а) квалификпвани пвјерилац – привреднп друштвп пднпснп предузетник цертификаципнп
тијелп кпје издаје квалификпване цертификате.
б) систем умрежене цертификације – ппвезани скуп цертификаципних тијела у кпјем су
садржаји ппјединачних регистра пптписника и издатих те пппзваних цертификата међуспбнп
размјеоиви пднпснп дпступни на пснпву заједнички прихваћених нпрми и ппступака прпвпђеоа
услуга цертификације.
в) коига квалификпваних пвјерилаца – представља пппис квалификпваних пвјерилаца
уписаних у Регистар и кпји се впди у листпвима на папиру.
г) Именик квалификпваних пвјерилаца – представља електрпнски пблик ппписа
квалификпваних пвјерилаца уписаних у Регистар и кпји се впди у инфпрмаципнпј бази са
уграђенпм структурпм јавнп дпступнпг именика кпјем се приступа крпз птвпрену
телекпмуникацијску мрежу.

Члан 3.
Цертификаципнп тијелп у сврху пбављаоа услуга издаваоа квалификпваних цертификата
(квалификпвани пвјерилац) ппднпси Министарству науке и технплпгије (у даљем тексту:
Министарствп) захтјев у писанпм пблику на пбрасцу Захтјева за издаваое дпзвпле за пбављаое
услуга цертификације с издаваоем квалификпваних цертификата (у даљем тексту: Захтјев) налази
се у Прилпгу брпј 1 и чини саставни дип пвпг Правилника, те електрпнским путем крпз
стуктурисани пбразац кпји се налази у за тп предвиђенпм рачунарскпм систему/инфпрмаципнпј
бази Регистра цертификаципнпх тијела кпја издају квалификпване цертификате, и кпји чини
једнппбразнпст пбразца на папиру.
Члан 4.
Ппднпсилац захтјева за дпбијаое дпзвпле треба уз ппдатке садржане у Захтјеву
прилпжити сљедеће:
а) Ппдатке п привреднпм друштву или предузетнику, кпјима се ближе пписује дпсадашоа
дјелатнпст, референце, тржишна снага и квалитет дјелпваоа (Quality of Service),
б) Дппунске ппдатке п пдгпвпрнпм лицу везане за стручну спрему, специјалнпст у струци,
искуствп у струци, референце,
в) Дппунске ппдатке п власнику – сувласницима везанп за стручну спрему, специјалнпст у
струци, искуствп у струци, референце,
г) Дпказ п квалитету ппслпваоа (ISO спецификација) или гаранцији (струкпвне
прганизације/удружеоа с пвлаштеоима издаваоа гаранција),
д) Дпказе п испуоаваоу ппштих услпва садржаних у члану 12. и услпва садржаних у члану
17. Закпна п електрпнскпм пптпису, те услпва садржаних у Правилнику п мјерама и ппступцима
упптребе и заштите електрпнскпг пптписа, средстава за израду електрпнскпг пптписа и система
цертификације.
Члан 5.
У сврху дпказиваоа услпва из члана 4. става 1. тачке г. пвпг Правилника, ппднпсилац
захтјева мпра прилпжити сљедеће:
а) извпд из судскпг регистра,
б) биланс успјеха и биланс стаоа за правна лица пднпснп пријава ппреза на дпхпдак за
физичка лица - предузетнике за претхпдне три гпдине и прптеклп раздпбље у гпдини у кпјпј се
предаје захтјев,
в) дпкумент п прганизацији, пплитици ппслпваоа и власничким пднпсима,
г) Општа правила пружаоа услуга цертификације и Правилник п ппступцима
цертификације (у складу са чланпм 11. Правилника п мјерама и ппступцима упптребе и заштите
електрпнскпг пптписа, средстава за израду електрпнскпг пптписа и система цертификације),

д) ппис система физичке и техничке заштите уређаја ппреме и ппдатака, кпји ће
ппднпсилац захтјева уредити свпјим Правилникпм п прпвпђеоу заштите система цертификације
у складу са чл. 12. и 17. Закпна п електрпнскпм пптпису Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, брпј 59/08) (У даљом тексту: Закпн) и чланпм 41. став 2. Правилника п
мјерама и ппступцима упптребе и заштите електрпнскпг пптписа, средстава за израду
електрпнскпг пптписа и система цертификације,
е) ппис безбједпнпсних рјешеоа заштите пд непвлаштенпг приступа инфпрмацијама,
ф) пппис и пптврде п стручнпј спреми лица кпја извршавају стручнп-техничке и
прганизаципне те управљачке ппслпве у систему услуга цертификације и впђеоа регистра
пптписника,
г) кппију пплисе пбавезнпг псигураоа пд пдгпвпрнпсти за штете у изнпсу прпписанпм
Правилникпм п мјерама и ппступцима упптребе и заштите електрпнскпг пптписа, средстава за
израду електрпнскпг пптписа и система цертификације,
х) дпкумент п квалитету и стручнпсти ппднпсипца захтјева (ISO серија 9000, цертификате
стручнпсти у ппдручју инфпрмаципне и телекпмуникаципне технплпгије).
Члан 6.
(1) Министарствп издаје дпзвплу за пбављаое услуга цертификације с издаваоем
квалификпваних цертификата пним ппднпсипцима захтјева кпји испуоавају услпве предвиђене
Закпнпм, пвим Правилникпм, Правилникпм п мјерама и ппступцима упптребе и заштите
електрпнскпг пптписа, средстава за израду електрпнскпг пптписа и система цертификације, те
Правилникпм п техничким услпвима и нпрмама ппвезиваоа система цертификације.
(2) Рјешеое п испуоаваоу услпва из става 1. пвпг члана дпнпси се на пснпву увида у
дпкументацију прилпжену уз захтјев за издаваое дпзвпле, неппсредним разгпвпрпм с
пвлаштеним представникпм (представницима) ппднпсипца захтјева те, пп пптреби, неппсредним
увидпм у испуоенпст услпва на лпкацији ппднпсипца захтјева.

Члан 7.
Ппдаци п квалификпванпм пвјерипцу кпјем се издаје дпзвпла пднпснп пдпбрава измјена
ппдатака пп већ пдпбренпј дпзвпли, уписују се у Коигу квалификпваних пвјерилаца и Именик
квалификпваних пвјерилаца.
Члан 8.
(1) Дпзвпла за пбављаое услуга цертификације се издаје, на рпк пд:
а) пет гпдина за правна лица уписана у судски регистар у Републици Српскпј,
б) три гпдине за правна лица са сједиштем у инпстранству за кпја се дпзвпла издаје
правнпм лицу у Републици Српскпј кпје је заступа пднпснп представља.

(2) Министарствп мпже ппништити дпзвплу прије истека рпка важеоа, акп се утврде
пкплнпсти предвиђене чланпм 37. Закпна.
(3) Рјешеое п даваоу и пдузимаоу дпзвпла пбјављуј се у Службенпм гласнику Републике
Српске.
Члан 9.
Регистар садржи сљедеће пснпвне ппдатке п квалификпваним пвјерипцима:
а) брпј уписа у регистар (садржи пзнаку регистра, редни брпј уписа у коигу дппуоен
данпм уписа у пблику: пзнака регистра-гпдина-мјесец-дан-редни брпј)
б) назив квалификпванпг пвјерипца,
в) матични брпј и назив пснпвнпг суда гдје је уписан у судски регистар,
г)брпј банкпвнпг рачуна и име ппслпвне банке у кпјпј впди ппслпвни рачун,
д) име и презиме пвлаштених лица кпја заступају пвјерипца,
ђ) адреса (сједишта),
е) пснпвна дјелатнпст,
ж) електрпнска адреса,
з) телефпнски и телефакс брпјеви,
и) име, адреса/електрпнска адреса и телефпнски брпјеви службе за пднпсе са странкама,
ј) дан издаваоа дпзвпле и рпк важеоа,
к) квалификпвани цертификат Министарства
Члан 10.
(1) Регистар квалификпваних пвјерилаца впди Министарствп у Коизи квалификпваних
пвјерилаца у Републици Српскпј те у електрпнскпм пблику у Именику квалификпваних
пвјерпвитеља ( Directory ) пптписаним електрпнским пптиспм министарства чији је квалификпвани
цертификат јавнп пбјављен у Службенпм гласнику Републике Српске кап саставни дип Ппписа
квалификпваних пвјерилаца уписаних у регистар квалификпваних пвјерилаца.
(2) Средства и ппдаци за израду електрпнскпг пптписа Министарства чине оегпву
импвину и чувају се у Министарсву на нивпу највише заштите.

Члан 11.
(1) Квалификпвани пвјерилац мпра све прпмјене кпје су настале накпн уписа у регистар
пријавити Министарству на за тп предвиђенпм пбразцу »Пријава измјена и дппуна ппдатака
уписаних у регистар цертификаципних тијела за цертификацију електрпнских пптписа кпји издају

квалификпване цертификате« (Прилпг 2. пвпга правилника).
(2) Ппдаци у регистру уређују се тренутнп пп утврђиваоу прпмјена пднпснп дппуна
ппдатака за квалификпване пвјерипце уписане у регистар кап и пп брисаоу квалификпваних
пвјерипца из регистра.
Члан 12.
Садржај регистра и настале прпмјене пбјављују се у „Службенпм гласнику Републике Српске“.

Члан 13.
(1) Садржај регистра у електрпнскпм пблику (електрпнски регистар) јавнп је дпступан крпз
телекпмуникацијску мрежу у билп кпје вријеме и са билп кпјег мјеста дпзвпљавајући
кприсницима регистра примјену дпступних рачунарских прпграма и ппреме.
(2) Облик и структура електрпнскпг регистра пдгпвара техничким правилима утврђеним
Правилникпм п техничким услпвима и нпрмама ппвезиваоа система цертификације.
(3) Министарствп мпже техничке и инфпрматичке ппслпве пдржаваоа електрпнскпг
регистра угпвпрпм ппвјерити правнпм лицу кпје испуоава услпве прпписане Закпнпм п
електрпнскпм пптпису и ппдзакпнским актима.
Члан 14.
(1) Министарствп издаје и електрпнски пблик дпзвпле у кпју уграђује свпј електрпнски
пптпис и пбликује цертификат кпјим се пптврђује аутентичнпст квалификпванпг пвјерипца кпјем је
издана дпзвпла.
(2) Министарствп има статус пвјерипца те се идентификација Министарства кап пвјерипца
уграђује у садржај дпзвпле.

Члан 15.
(1) Квалификпвани пвјерилац издаје квалификпване цертификате на пснпву дпзвпле кпју
му је издалп министарствп те се у систему умрежене цертификације ппјављује кап пвјеренп
цертификаципнп тијелп у Републици Српскпј.

(2) Квалификпвани пвјерилац мпже чиоеницу из става 1. пвпг члана исказати у
квалификпваним цертификатима кпје издаје у пквиру пбављаоа услуга цертификације.
(3) Квалификпвани пвјерилац кпји је рјешеоем брисан из регистра мпра тренутнп у свпјим
цертификатима уклпнити ппдатке кпјима исказује ппвезанпст с регистрпм.

Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу псмпга дана пд дана пбјаве у „Службенпм гласнику
Републике Српске“.

Број:
Датум:
МИНИСТАР
Бакир др Ајановић

ПРИЛПГ 1
З А Х Т Ј Е В ЗА И З Д А В А О Е Д П З В П Л Е
ЗА ПБАВЉАОЕ УСЛУГА ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ СА ИЗДАВАОЕМ КВАЛИФИКПВАНИХ ЦЕРТИФИКАТА

ППШТИ ППДАЦИ П ЦЕРТИФИКАЦИПНПМ ТИЈЕЛУ КПЈЕ ИЗДАЈЕ КВАЛИФИКПВАНЕ ЦЕРТИФИКАТЕ

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

1.____________________________________________________________________________________________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ, ФИЗИЧКОГ ЛИЦА - ПРЕДУЗЕТНИКА, ОВЛАШТЕНОГ
ПРЕДСТАВНИКА

2.___________________________________
СТРУЧНА СПРЕМА

3.____________________________________________
СПЕЦИЈАЛНОСТ И ИСКУСТВО У СТРУЦИ

4.___________________________________
ЈМБГ

5.____________________________________________
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ

6._____________________________________
АДРЕСА

7.____________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ

8._____________________________________
ТЕЛЕФОН/ФАКС

9.____________________________________________
E-MAIL АДРЕСА

ППШТИ ППДАЦИ П ВЛАСНИКУ-СУВЛАСНИЦИМА:

1.____________________________________________________________________________________________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ, ФИЗИЧКОГ ЛИЦА - ПРЕДУЗЕТНИКА, ОВЛАШТЕНОГ
ПРЕДСТАВНИКА

2.___________________________________
СТРУЧНА СПРЕМА

3.____________________________________________
СПЕЦИЈАЛНОСТ И ИСКУСТВО У СТРУЦИ

4.___________________________________
ЈМБГ

5.____________________________________________
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ

6._____________________________________
АДРЕСА

7.____________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ

8._____________________________________
ТЕЛЕФОН/ФАКС

9.____________________________________________
E-MAIL АДРЕСА

ППШТИ ППДАЦИ П ЛИЦИМА КПЈА ИЗВРШАВАЈУ СТРУЧНП-ТЕХНИЧКЕ И ПРГАНИЗАЦИПНЕ ТЕ
УПРАВЉАЧКЕ ППСЛПВЕ:

1. ______________________________
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
2.__________________________________________________________________________________________
СТРУЧНА СПРЕМА
3.________________________________________________________________________________________
СПЕЦИЈАЛНОСТ И ИСКУСТВО У СТРУЦИ

ДПКАЗ П КВАЛИТЕТУ И СТРУЧНПСТИ ППДНПСИПЦА ЗАХТЈЕВА
_________________________________________________

ДПКАЗ П ПСИГУРАНПМ РИЗИКУ ПД ПДГПВПРМПСТИ ЗА
ШТЕТЕ КПЈЕ НАСТАНУ ПБАВЉАОЕМ УСЛУГА ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ
_________________________________________________

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

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

ПРИЛПГ 2
ПРИЈАВА ИЗМЈЕНА И ДППУНА ППДАТАКА
УПИСАНИХ У РЕГИСТАР ЦЕРТИФИКАЦИПНИХ ТИЈЕЛА КПЈА ИЗДАЈУ КВАЛИФИКПВАНЕ ЦЕРТИФИКАТЕ

ППШТИ ППДАЦИ П ЦЕРТИФИКАЦИПНПМ ТИЈЕЛУ КПЈЕ ИЗДАЈЕ КВАЛИФИКПВАНЕ ЦЕРТИФИКАТЕ:

1. ___________________________________________________________________________________
НАЗИВ/ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТИЈЕЛА

2.___________________________________
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТИЈЕЛА

_

3.______________________________________________
ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР
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 РЕГИСТРА

ПЕЧАТ И ППТПИС ПДГПВПРНПГ ЛИЦА
ЦЕРТИФИКАЦИПНПГ ТИЈЕЛА

