
CERTIFIKAT POSLOVNE SIGURNOSTI 

Certifikat poslovne sigurnosti (Facility Security Clearance) izdaje se onim gospodarskim 

subjektima koji će u okviru poslovne suradnje s državnim tijelima, i pravnim osobama s javnim 

ovlastima  ili tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama pristupati klasificiranim 

podacima stupnja tajnosti POVJERLJIVO, TAJNO ili VRLO TAJNO. 

Važeći certifikat poslovne sigurnosti predstavlja dokaz da gospodarski subjekt primjenjuje 

propisane mjere i standarda informacijske sigurnosti u opsegu odgovarajućem za sklapanje 

klasificiranih ugovora, odnosno postupanje s klasificiranim podacima stupnja tajnosti i vrste za 

koje je izdan. Napominje se da je iz certifikata poslovne sigurnosti vidljiv i podatak ima li 

gospodarski subjekt akreditiran prostor za pohranu klasificiranih podataka odnosno je li uspostavio 

i provodi li mjere i standarde informacijske sigurnosti u odnosu na propisanu pohranu 

klasificiranih podataka u svojim prostorima. 

Certifikat poslovne sigurnosti izdaje UVNS na razdoblje od 5 godina.  

 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA POSLOVNE 

SIGURNOSTI   

Zahtjev se podnosi UVNS-u u pisanom obliku, na adresu: URED VIJEĆA ZA NACIONALNU 

SIGURNOST, Jurjevska 34, Zagreb. 

Zahtjev mora sadržavati slijedeće podatke: 

- naziv, adresu i matični broj gospodarskog subjekta na kojeg se zahtjev odnosi 

- razlog zbog kojeg se traži certifikat 

- stupanj tajnosti i vrstu klasificiranih podataka za koji se traži certifikat. 

Uz svaki Zahtjev se, neovisno o vrsti certifikata čije izdavanje se traži (nacionalni ili međunarodni) 

i tko je podnositelj zahtjeva, obavezno mora priložiti popunjeni Upitnik za sigurnosnu provjeru 

pravne osobe1, te dodatni prilozi prema donjim uputama.  

 

a) Izdavanje certifikata poslovne sigurnosti za sklapanje klasificiranih ugovora s tijelima i 

pravnim osobama s javnim ovlastima  

- nacionalni certifikat poslovne sigurnosti -  

Zahtjev UVNS-u podnosi državno tijelo ili pravna osoba s javnim ovlastima koja provodi postupak 

nabave odnosno sklapa ugovor tijekom realizacije kojeg će s gospodarskim subjektom 

razmjenjivati klasificirane podatke stupnja tajnosti „POVJERLJIVO“ ili više.  

                                                           
1 Upitnici nakon popunjavanja i potpisa predstavljaju klasificirani podatak stupnja tajnosti 

“OGRANIČENO” i zabranjeno ih je slati elektroničkom poštom. 

 



U svrhu određivanja potrebnog opsega certificiranja gospodarskog subjekta, osim Upitnika za 

sigurnosnu provjeru pravne osobe, podnositelj zahtjevu prilaže popunjeni „Naputak o sigurnosnim 

mjerama i klasificiranju podataka“, kojeg možete preuzeti ovdje.   

VAŽNA NAPOMENA: Gospodarski subjekt koji je zainteresiran za sudjelovanje u postupku 

nabave za koji je potreban certifikat poslovne sigurnosti, a ne posjeduje odgovarajući certifikat, 

može od državnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima koja provodi postupak nabave zatražiti 

podnošenje zahtjeva prema UVNS-u za izdavanjem certifikata poslovne sigurnosti. 

 b) Izdavanje certifikata poslovne sigurnosti za sklapanje klasificiranih ugovora s tijelima 

drugih država i međunarodnih organizacija (npr. NATO i EU)  

- međunarodni certifikat poslovne sigurnosti - 

Zahtjev UVNS-u mogu podnijeti:  

1) nadležna tijela drugih država s kojima Republika Hrvatska ima potpisan međunarodni ugovor 

o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, sukladno međunarodnom ugovoru 

2) nadležna tijela međunarodnih organizacija (npr. NATO i EU), čija je članica Republika 

Hrvatska, sukladno međunarodnim sporazumima 

3) gospodarski subjekt samostalno i 

4) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u sklopu provedbe projekta „Hrvatsko 

gospodarstvo i NATO“ tj. kada je u pitanju izdavanje certifikata poslovne sigurnosti za sklapanje 

klasificiranih ugovora s NATO tijelima i agencijama. 

Ako gospodarski subjekt podnosi zahtjev samostalno, potrebno je koristiti  obrazac „Zahtjev za 

izdavanje certifikata poslovne sigurnosti“, koji se može preuzeti ovdje.  

Zahtjevima iz točke b., osim Upitnika za sigurnosnu provjeru pravne osobe, potrebno je priložiti 

presliku objave postupka nabave ili ugovora u kojem se traži posjedovanje certifikata. Ako je u 

pitanju dokument koji je klasificiran, u Zahtjevu se samo popunjava polje „referentna oznaka i 

datum objave postupka nabave odnosno datum ugovora“, a sam dokument se uz Zahtjev ne 

dostavlja. 

Ako zahtjev podnose podnositelji zahtjeva iz gornjih točaka b.1. i b.2., popunjeni Upitnik za 

sigurnosnu provjeru pravne osobe može dostaviti gospodarski subjekt na kojeg se Zahtjev odnosi 

izravno UVNS-u. 

______________________________________________________________________________ 

VAŽNE NAPOMENE: 

Zahtjev za izdavanje novog certifikata poslovne sigurnosti gospodarskom subjektu podnosi se na 

isti način prema gornjim uputama, 6 mjeseci prije isteka roka važenja ranije izdanog certifikata 

poslovne sigurnosti. 

https://www.uvns.hr/UserDocsImages/dokumenti/preuzimanje-dokumenata/Naputak%20o%20sigurnosnim%20mjerama%20i%20klasificiranju%20podataka.docx
https://www.uvns.hr/UserDocsImages/dokumenti/preuzimanje-dokumenata/Naputak%20o%20sigurnosnim%20mjerama%20i%20klasificiranju%20podataka.docx
https://www.uvns.hr/UserDocsImages/dokumenti/preuzimanje-dokumenata/ZAHTJEV%20ZA%20IZDAVANJE%20CERTIFIKATA%20POSLOVNE%20SIGURNOSTI.docx
https://www.uvns.hr/UserDocsImages/dokumenti/preuzimanje-dokumenata/ZAHTJEV%20ZA%20IZDAVANJE%20CERTIFIKATA%20POSLOVNE%20SIGURNOSTI.docx


Prije sklapanja svakog novog ugovora tijekom realizacije kojeg će se s gospodarskim subjektom 

razmjenjivati klasificirani podaci stupnja tajnosti „POVJERLJIVO“ i više, potrebno je provjeriti 

odgovara li opseg izdanog certifikata potrebama novog ugovora.  

Ukoliko ne odgovara, potrebno je o tome obavijestiti UVNS i zatražiti izmjene opsega 

certificiranja gospodarskog subjekta (za viši stupanj klasificiranih podataka, drugu vrstu 

certifikata, akreditaciju prostora i akreditaciju informacijskog sustava, ovisno o potrebama 

provedbe konkretnog ugovora). 

Zahtjev za izmjenom opsega certificiranja gospodarskog subjekta podnosi se na isti način prema 

gornjim uputama, odmah po saznanju za okolnosti koje zahtijevaju izmjenu opsega certificiranja. 

Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima ili gospodarski subjekt koji treba 

izvođače/podizvođače za rad na realizaciji ugovora tijekom koje će se razmjenjivati klasificirani 

podaci stupnja tajnosti „POVJERLJIVO“ i više, mogu za odabranog gospodarskog subjekta dobiti 

obavijest o posjedovanju, opsegu i roku važenja certifikata poslovne sigurnosti.  

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 ili putem ivcp@uvns.hr. 

Zahtjev za dostavom obavijesti o posjedovanju, opsegu i datumu važenja certifikata poslovne 

sigurnosti obavezno mora sadržavati: 

- podatke o gospodarskom subjektu na koji se zahtjev odnosi  

- obrazložene razloge zbog kojih se obavijest o certifikatu poslovne sigurnosti traži. 

UVNS može, kada to ocijeni potrebnim, zatražiti dodatno obrazloženje zahtjeva za dostavom 

obavijesti o posjedovanju, opsegu i datumu važenja certifikata poslovne sigurnosti. 

 

Kontakt za upite vezane uz podnošenje zahtjeva za izdavanje certifikata poslovne sigurnosti 

  

Zainteresirane stranke (nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, nadležna tijela drugih 

država, nadležna tijela međunarodnih organizacija i gospodarski subjekti zainteresirani za 

izdavanje certifikata poslovne sigurnosti) mogu se pitanjima vezanim uz podnošenje zahtjeva za 

izdavanje certifikata poslovne sigurnosti obratiti izravno UVNS-u na ivcp@uvns.hr.  
  

 


