
 

П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ 
БЕЗБЕДНОСТИ 

Члан 1. 

У Закону о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 
6/16), у члану 5. став 1. речи: „Управе за заједничке послове републичких 
органа” замењују се речима: „ЦЕРТ-а републичких органа”. 

Члан 2.  

У члану 18. став 2. мења се и гласи:  

„Послове ЦЕРТ-а републичких органа обавља орган надлежан за 
пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже 
републичких органа. ”.  

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тач. 4, 

16. и 17. Устава Републике Србије, којима је, између осталог, прописано да 

Република Србија уређује и обезбеђује безбедност Републике Србије, 

организацију, надлежност и рад републичких органа, и да обезбеђује друге 

односе од интереса за Републику Србију.  

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 

6/16, у даљем тексту: Закон) уређене су мере заштите од безбедносних ризика 

у информационо-комуникационим системимa, одговорности правних лица 

приликом управљања и коришћења информационо-комуникационих системa и 

одређени су надлежни органи за спровођење мера заштите, координацију 

између чинилаца заштите и праћење правилне примене прописаних мера 

заштите. 

 Чланом 18. Закона прописано је да послове ЦЕРТ-а републичких органа 

обавља Управа за заједничке послове републичких органа (УЗЗПРО), која је у 

време доношења закона била надлежна за послове пројектовања, изградње и 

обезбеђивања функционисања рачунарске мреже републичких органа и њено 

повезивање на Интернет, као и подршку у примени информационо-

комуникационих технологија у републичким органима.  

 Предложеним изменама Закона омогућава се да послове ЦЕРТ-а 

републичких органа врши орган надлежан за пројектовање, развој, изградњу, 

одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа, за чије 

обављање је сада надлежна Канцеларија за информационе технологије и 

електронску управу.   

 Поред тога, с обзиром на наведене промене, предложено је да се 

изменама Закона предвиди да представници ЦЕРТ-а републичких органа 

учествују у раду Тела за координацију послова информационе безбедности.  

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 Чланом 1. предложеног закона врши се прецизирање одредбе о 

члановима Тела за координацију послова информационе безбедности и 

предвиђа се да у раду тог тела учествују представници ЦЕРТ-а републичких 

органа.  

 Чланом 2. предложеног закона предвиђа се измена текста важећег 

члана 18. став 2. Закона о информационој безбедности, тако што се предлаже 

да послове ЦЕРТ-а републичких органа обавља орган надлежан за 

пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже 

републичких органа, што су послови које је Канцеларија за информационе 

технологије и електронску управу преузела од УЗЗПРО.  
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 Чланом 3. предложеног закона предвиђа се да овај закон ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 IV. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства 

из буџета Републике Србије за 2017. годину, имајући у виду да су иста 

обезбеђена у оквиру раздела органа надлежног за његово спровођење. 

Средства за спровођење закона у наредним годинама планираће се у складу са 

билансним могућностима буџета Републике Србије и утврђеним лимитима у 

оквиру раздела органа надлежних за његово спровођење. 

 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 

167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 - 

пречишћен текст), ради омогућавања несметаног функционисања органа 

надлежног за пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење 

рачунарске мреже републичких органа, као и ради обављања послова ЦЕРТ-а 

републичких органа који су од изузетног значаја за очување безбедности 

рачунарске мреже републичких органа, односно превенцију и заштиту од 

евентуалних напада на мрежу који могу изазвати штету по функционисање 

државних органа повезаних на републичку рачунарску мрежу.  

 VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ 

БЕЗБЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ  

Тело за координацију послова информационе безбедности 

 

Члан 5.  

 У циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у 

функцији унапређења информационе безбедности, као и иницирања и праћења 

превентивних и других активности у области информационе безбедности Влада 

оснива Тело за координацију послова информационе безбедности (у даљем 

тексту: Тело за координацију), као координационо тело Владе, у чији састав 

улазе представници министарстава надлежних за послове информационе 

безбедности, одбране, унутрашњих послова, спољних послова, правде, 

представници служби безбедности, Канцеларије Савета за националну 

безбедност и заштиту тајних података, Генералног секретаријата Владе, 

Управе за заједничке послове републичких органа ЦЕРТ-А РЕПУБЛИЧКИХ 

ОРГАНА и Националног ЦЕРТ-а. 

 

 

Центар за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ 

републичких органа) 

 

Члан 18. 

 Центар за безбедност ИКТ система у републичким органима (у даљем 

тексту: ЦЕРТ републичких органа) обавља послове који се односе на заштиту 

од инцидената у ИКТ системима републичких органа, изузев ИКТ система 

самосталних оператора. 

 



4 

 

 Послове ЦЕРТ-а републичких органа обавља Управа за заједничке 

послове републичких органа. ПОСЛОВЕ ЦЕРТ-А РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

ОБАВЉА ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, РАЗВОЈ, ИЗГРАДЊУ, 

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИЧКИХ 

ОРГАНА. 

 Послови ЦЕРТ-а републичких органа обухватају: 

 1) заштиту ИКТ система Рачунарске мреже републичких органа (у 

даљем тексту: РМРО); 

 2) координацију и сарадњу са операторима ИКТ система које повезује 

РМРО у превенцији инцидената, откривању инцидената, прикупљању 

информација о инцидентима и отклањању последица инцидената; 

 3) издавање стручних препорука за заштиту ИКТ система републичких 

органа, осим ИКТ система за рад са тајним подацима. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА 

ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа – Влада  

Обрађивач - Министарство трговине, туризма и телекомуникација   

2. Назив прописа 

Предлог закона о изменама Закона о информационој безбедности 

Draft Law amending Law on Information Security  

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 

83/08) (у даљем тексту: Споразум): 

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа: 

Члан 105. Информационо друштво - Споразум о стабилизацији и придруживању 
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 
Републике Србије са друге стране.  
 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума 

Три године.  

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 

Испуњава у потпуности.  

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 

произлазе из наведене одредбе Споразума 

/ 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 

уније. 

/ 
 4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 

усклађености са њима 

/ 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 

са њима 

/ 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима 

/ 
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г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

/ 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 

прописима Европске уније 

/ 

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 

регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 

Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 

образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 

усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 

уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 

права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 

захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 

одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 

4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве). 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 

српски језик? 

/ 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

/ 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 

њихово мишљење о усклађености 

/ 

 

 

  

 


