IZDAVANJE CERTIFIKATA POSLOVNE SIGURNOSTI I PROVJERA POSJEDUJE LI
GOSPODARSKI SUBJEKT CERTIFIKAT POSLOVNE SIGURNOSTI
VAŽNA NAPOMENA!
Certifikat poslovne sigurnosti (Facility Security Clearance) predstavlja dokaz da gospodarski subjekt
primjenjuje propisane mjere i standarda informacijske sigurnosti u odgovarajućem opsegu, a izdaje se
onim gospodarskim subjektima koji će pri provedbi ugovora ostvariti pristup nacionalnim ili
međunarodnim klasificiranim podacima stupnja tajnosti POVJERLJIVO, TAJNO i VRLO TAJNO.
Certifikat poslovne sigurnosti ne može se tražiti/koristiti kao dokaz stručne ili tehničke sposobnosti
gospodarskog subjekta za izvršavanje poslova ili pružanje usluga, već je to potvrda da za gospodarski
subjekt i njegove certificirane zaposlenike nisu utvrđene sigurnosne zapreke za pristup klasificiranim
podacima te da, ovisno o opsegu certifikata, gospodarski subjekt posjeduje akreditirani prostor i
informacijski sustav za rad s klasificiranim podacima.
Certifikat poslovne sigurnosti ne može se koristiti kao zamjena ili smatrati jednakovrijednim ijednom
drugom certifikatu (pa tako ni kao zamjena za ISO 27001, ISO 9000 i slične certifikate).
Certifikat poslovne sigurnosti ne smije predstavljati prednost u odnosu na necertificirane gospodarske
subjekte pri odabiru ponuditelja za izvršavanje poslova ili usluga. Za necertificirane gospodarske subjekte
potrebno je, u slučaju njihova odabira, pokrenuti postupak izdavanja certifikata poslovne sigurnosti
sukladno nižoj uputi danoj pod točkom a.
Certifikat poslovne sigurnosti se tijekom razdoblja valjanosti certifikata ne može jednoznačno
primjenjivati na sve ugovore u sklopu čije se realizacije razmjenjuju klasificirani podaci. Prije sklapanja
svakog novog ugovora, potrebno je provjeriti odgovara li opseg izdanog certifikata potrebama svakog
pojedinačnog ugovora, a ukoliko ne odgovara pokrenuti prema UVNS-u potrebne procedure za promjenu
opsega certifikata.
PROVJERA POSJEDUJE LI GOSPODARSKI SUBJEKT CERTIFIKAT POSLOVNE SIGURNOSTI
Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima ili pravne osobe koje trebaju izvođače/podizvođače za rad
na realizaciji ugovora tijekom koje će se razmjenjivati klasificirani podaci, mogu za odabranog
gospodarskog subjekta dobiti obavijest o posjedovanju, opsegu i datumu važenja certifikata poslovne
sigurnosti.
Ukoliko odabrani gospodarski subjekt ne posjeduje certifikat poslovne sigurnosti, ili njegov certifikat nije
potrebnog stupnja tajnosti ili opsega, potrebno je pokrenuti postupak izdavanja certifikata/promjene
opsega certifikata.
Zahtjev za dostavom obavijesti o posjedovanju, opsegu i datumu važenja certifikata poslovne sigurnosti
podnosi se UVNS-u u pisanom obliku, na adresu:
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
Jurjevska 34, Zagreb
Pri tome, molimo koristiti obrazac koji možete preuzeti ovdje.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA POSLOVNE SIGURNOSTI
Zahtjev se podnosi UVNS-u u pisanom obliku, na adresu:
URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
Jurjevska 34, Zagreb
Zahtjevu je potrebno priložiti Obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje certifikata i priloge navedene
u točkama a), b) i c), ovisno o vrsti certifikata koji se traži.
a) Izdavanje nacionalnog certifikata
▪

Zahtjev UVNS-u podnosi tijelo ili pravna osoba s javnim ovlastima koja je raspisala natječaj
odnosno sklapa ugovor tijekom realizacije kojeg će se razmjenjivati klasificirani podaci stupnja
tajnosti „POVJERLJIVO“ i više.

▪

Gospodarski subjekt koji je zainteresiran za javljanje na natječaje iz prethodne točke, a ne
posjeduje odgovarajući certifikat poslovne sigurnosti, može od državnog tijela ili pravne osobe s
javnim ovlastima zatražiti podnošenje zahtjeva za izdavanjem certifikata.

▪

Zahtjevu je potrebno priložiti:
- dokaz poslovne potrebe (konkretan natječaj/ugovor ili jednoznačnu oznaku dokumenta
ako je isti klasificiran te obrazložena poslovna potreba);
- Naputak o klasificiranju podataka i sigurnosnim mjerama;
- ispunjen upitnik za sigurnosnu provjeru pravne osobe.

b) Izdavanje međunarodnog1 certifikata
▪

Zahtjev UVNS-u mogu podnijeti:
1) EU ili njezine agencije, državna tijela i pravne osobe drugih država članica koje rade na
projektima za koje se traži certifikat poslovne sigurnosti;
2) gospodarski subjekt samostalno.

▪

Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz poslovne potrebe za posjedovanjem certifikata:
- kopiju konkretnog natječaja/ugovora u kojem se traži posjedovanje certifikata (ili
jednoznačnu oznaku dokumenta ako je isti klasificiran), s naznačenim stupnjem tajnosti i
opsegom certifikata;
- ispunjen upitnik za sigurnosnu provjeru pravne osobe (kada zahtjev podnosi gospodarski
subjekt samostalno).

c) Izdavanje NATO certifikata
▪

1

zahtjev UVNS-u mogu podnijeti:
1) nadležna NATO tijela ili agencije;

izdaje se certifikat poslovne sigurnosti za pristup EU klasificiranim podacima ili prijevod nacionalnog certifikata na
engleskom jeziku, ovisno o nositelju/vlasniku projekta

2) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u sklopu provedbe projekta „Hrvatsko
gospodarstvo i NATO“;
3) gospodarski subjekt samostalno, ako je prethodno proveo proceduru u sklopu projekta
„Hrvatsko gospodarstvo i NATO“ (ishodovanje certifikata prikladnosti u MGPO te registracija
u bazi podataka HGK).
▪

Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz poslovne potrebe za posjedovanjem certifikata:
- kopiju konkretnog natječaja ili ugovora u kojem se traži posjedovanje certifikata (ili
jednoznačnu oznaku dokumenta ako je isti klasificiran), s naznačenim stupnjem tajnosti i
opsegom certifikata;
- ispunjen upitnik za sigurnosnu provjeru pravne osobe (kada zahtjev podnosi Ministarstvo
gospodarstva, poduzetništva i obrta ili gospodarski subjekt samostalno).

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA PO ISTEKU CERTIFIKATA PODNOSI SE NA ISTI NAČIN PREMA
PROCEDURI OPISANOJ U TOČKAMA a – c.

