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На осно ву Аманд ма на XL тачка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИН ФОР МА ЦИ О НОЈ 

БЕЗ БЈЕД НО СТИ

Про гла ша вам За кон о ин фор ма ци о ној без бјед но сти, ко -
ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на
Осмој сјед ни ци, одр жа ној 23. ју на 2011. го ди не, а Ви је ће
на ро да 4. ју ла 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За -
ко ном о ин фор ма ци о ној без бјед но сти ни је угро жен ви тал -
ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у
Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1688/11 Пред сјед ник
6. ју ла 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.
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З А  КО Н

О ИН ФОР МА ЦИ О НОЈ БЕЗ БЈЕД НО СТИ

Члан 1.

Овим за ко ном де фи ни ше се ин фор ма ци о на без бјед -
ност ко ја се обез бје ђу је при мје ном мје ра и стан дар да ин -
фор ма ци о не без бјед но сти.

Члан 2.

(1) Од ред бе овог за ко на при мје њу ју:

а) ре пу блич ки ор га ни,

б) ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве,

в) прав на ли ца ко ја вр ше јав на овла шће ња и

г) дру га прав на и фи зич ка ли ца ко ја оства ру ју при ступ
или по сту па ју са по да ци ма у елек трон ском об ли ку ре пу -
блич ких ор га на, ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и
прав них ли ца ко ја вр ше јав на овла шће ња.

(2) Од ред бе ово га за ко на не при мје њу ју се у оним слу -
ча је ви ма гдје се дру гим за ко ни ма про пи су је упо тре ба до -
ку мен та на па пи ру и на по дат ке чи ја се ин фор ма ци о на
безбјед ност обез бје ђу је у скла ду са про пи си ма ко ји ма се
уре ђу је тај ност по да та ка.

Члан 3.

По је ди ни из ра зи ко ји се ко ри сте у овом за ко ну има ју
сље де ће зна че ње:

а) ин фор ма ци о на без бјед ност - ста ње по вјер љи во сти,
цје ло ви то сти и до ступ но сти по да та ка,

б) по да так - то је ин фор ма ци ја, по ру ка и до ку мент са -
чи њен, по слат, при мљен, за би ље жен, скла ди штен или при -
ка зан елек трон ским, оп тич ким или слич ним сред ством,
укљу чу ју ћи пре нос пу тем ин тер не та и елек трон ске по ште,

в) по вјер љи вост по да тка - по да так ко ји је до сту пан са -
мо ли ци ма ко ја су овла шће на да оства ре при ступ или да ље
по сту па ју са тим по дат ком,

г) цје ло ви тост по да тка - под ра зу ми је ва очу ва ње по сто -
ја ња, тач но сти и ком плет но сти по да тка, као и за шти ту про -
це са или про гра ма ко ји спре ча ва ју нео вла шће но ми је ња ње
по да тка,

д) до ступ ност по да тка - под ра зу ми је ва мо гућ ност да
овла шће ни ко ри сни ци мо гу при сту пи ти по дат ку уви јек ка -
да за тим има ју по тре бу и

ђ) CERT - Com pu ter Emer gency Re spon se Te am - то је
ме ђу на род но при знат тер мин, а под ра зу ми је ва по себ ну ор -
га ни за ци о ну је ди ни цу за дје ло ва ње у хит ним слу ча је ви ма,
чи ји је за да так ко ор ди на ци ја пре вен ци је и за шти те од ра -
чу нар ских без бјед но сних ин ци де на та на ин тер не ту и дру -
гих ри зи ка без бјед но сти ин фор ма ци о них си сте ма ор га на и
дру гих фи зич ких и прав них ли ца.

Члан 4.

(1) Мје ре ин фор ма ци о не без бјед но сти су оп шта пра ви -
ла ко ји ма се обез бје ђу је основ на за шти та по да та ка на фи -
зич ком, тех нич ком и организационoм ни воу.

(2) Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да)
утвр ђу је мје ре ин фор ма ци о не без бјед но сти из ста ва 1. овог
чла на.

Члан 5.

(1) Мје ре из чла на 4. овог за ко на спро во де се у скла ду
са стан дар ди ма ин фор ма ци о не без бјед но сти.

(2) Ми ни стар на у ке и тех но ло ги је (у да љем тек сту: ми -
ни стар), на при је длог Аген ци је за ин фор ма ци о но дру штво
Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Аген ци ја), до но си пра -
вил ник ко јим се уре ђу ју стан дар ди ин фор ма ци о не без бјед -
но сти.

Члан 6.

(1) Мје ре ин фор ма ци о не без бјед но сти утвр ђу ју се у
скла ду са вр стом по да тка, ри зи ци ма за ње го ву без бјед ност
и вр стом за шти те.

(2) Ин фор ма ци о на без бјед ност об у хва та мје ре за:

а) фи зич ку за шти ту,

б) за шти ту по да та ка и

в) за шти ту ин фор ма ци о ног си сте ма.

Члан 7.

Фи зич ка за шти та об у хва та за шти ту објек та, про сто ра и
уре ђа ја у ко јем се на ла зе по да ци.

Члан 8.

(1) За шти та по да тка об у хва та пре вен ци ју и от кла ња ње
ште те од гу бит ка, от кри ва ња или нео вла шће не из мје не по -
да та ка.

(2) За шти та из ста ва 1. овог чла на од но си се на:

а) пра ви ла за по сту па ње са по да ци ма,

б) са др жај и на чин во ђе ња еви ден ци је о из вр ше ним
при сту пи ма по да ци ма и

в) над зор ко ји се ти че без бјед но сти по да та ка.

Члан 9.

За шти та ин фор ма ци о ног си сте ма об у хва та за шти ту по -
да та ка ко ји се об ра ђу ју, скла ди ште или пре но се у ин фор -
ма ци о ном си сте му, као и за шти ту по вјер љи во сти, цје ло ви -
то сти и до ступ но сти ин фор ма ци о ног си сте ма у про це су
пла ни ра ња, про јек то ва ња, из град ње, упо тре бе, одр жа ва ња
и пре стан ка ра да тог си сте ма.

Члан 10.

Ко ор ди на ци ју пре вен ци је и за шти те од ра чу нар ских
без бјед но сних ин ци де на та на ин тер не ту и дру гих ри зи ка
без бјед но сти ин фор ма ци о них си сте ма ор га на и дру гих
прав них и фи зич ких ли ца из чла на 2. став 1. овог за ко на
вр ши Аген ци ја пре ко по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це за
дје ло ва ње у хит ним слу ча је ви ма - CERT.

Члан 11.

(1) Ор га ни и дру га прав на и фи зич ка ли ца из чла на 2.
став 1. овог за ко на мо гу ор га ни зо ва ти пре вен ци ју и за шти -
ту сво јих ин фор ма ци о них си сте ма од ра чу нар ских без бјед -
но сних ин ци де на та на ин тер не ту и дру гих ри зи ка без бјед -
но сти тих си сте ма.

(2) CERT ускла ђу је рад ор га на и дру гих прав них и фи -
зич ких ли ца из ста ва 1. овог чла на.

Члан 12.

Уко ли ко на ста ну без бјед но сни ра чу нар ски ин ци ден ти
на ин фор ма ци о ним си сте ми ма ор га на и дру гих прав них и
фи зич ких ли ца из чла на 2. став 1. овог за ко на, CERT ускла -
ђу је по сту па ње тих ор га на при мје ном мје ра ин фор ма ци о -
не без бјед но сти.

Члан 13.

(1) Над зор над при мје ном овог за ко на вр ши Ми ни стар -
ство на у ке и тех но ло ги је, а струч ни над зор вр ши Аген ција.

(2) Ра ди вр ше ња над зо ра, ор га ни и дру га прав на и фи -
зич ка ли ца из чла на 2. став 1. овог за ко на ду жни су да од -
го вор ном ли цу ор га на управ ног и струч ног над зо ра омо гу -
ће при ступ про сто ру, ра чу нар ској опре ми и уре ђа ји ма, као
и да без од ла га ња ста ве на увид или до ста ве по треб не по -
дат ке и до ку мен та ци ју у ве зи са пред ме том над зо ра.

Члан 14.

Вла да ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти уред бу о мје ра ма ин фор ма ци о -
не без бјед но сти из чла на 4. став 2. овог за ко на.

Члан 15.

Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на, на при је длог Аген ци је, до ни је ти пра -
вил ник ко јим се уре ђу ју стан дар ди ин фор ма ци о не без бјед -
но сти из чла на 5. став 2. овог за ко на.

Члан 16.

Аген ци ја ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на фор ми ра ти по себ ну ор га ни за ци о ну је ди -
ни цу за дје ло ва ње у хит ним слу ча је ви ма - CERT из чла на
10. овог за ко на.
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Члан 17.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о ин фор ма ци о ном си сте му Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 38/98).

Члан 18.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1003/11 Пред сјед ник
23. ју на 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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