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На основу члана 76. Закона о републичкој управи Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) министар за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о кориштењу Академске и истраживачке мреже Републике Српске 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником се уређује кориштење Академске и истраживачке мреже 

Републике Српске (даље у тексту: SARNET), утврђују се критерији дозвољеног, 
односно недозвољеног кориштења  SARNET-a, мјере које Министарство за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске (даље у тексту: Министарство) предузима у случајевима 
недозвољеног кориштења, те се уређују  друга питања од значаја за 
функционисање и кориштење SARNET-a. 

 
Члан 2. 

 
(1) Одредбе овог Правилника су обавезујуће за све кориснике SARNET-a, као и 

за друга лица која остварују саобраћај са SARNET-ом и примјењују се без обзира на 
степен и начин уређења односа (постојање уговора, пробни рад, истраживачки 
рад) и карактер саобраћаја (интерни, екстерни или транзитни). 

(2) Министарство је дужна да на погодан начин експлицитно упозна кориснике 
са овим Правилником. 

 
Члан 3. 

 
(1) Ресурси SARNET-a се могу користити искључиво за потребе високог 

образовања, науке и културе. 
(2) Министарство ће настојати да обезбједи расположивост и функционалност 

SARNET-a у складу са расположивом техничким ресурсима и кадровским 
капацитетима.  

 
Члан 4. 

 
(1) Министарство у потпуности и без ограничења самостално управља, има 

потпуну контролу и право надгледања над свим властитим активним уређајима, 
независно од тога гдје су смјештени. 

(2) Министарство има потпуну контролу и искључиво право кориштења свих 
телекомуникационих веза које је изградила, закупила или добила на кориштење 
за потребе SARNET-a. 
 

Члан 5. 
 

Недозвољено кориштење SARNET-a обухвата: 
1) противзаконите активности, 
2) активности које нису у складу са регулаторним оквиром за област 

телекомуникација, 



3) активности супротне Декларацији Комитета министара Савјета Европе о 
људским правима и владавини закона у информационом друштву 
(Стразбур, 11.05.2005. године), 

4) активности које нису дозвољене у било којој мрежи са којом се или преко 
које се остварује саобраћај кориштењем SARNET-a, 

5) активности којима се остварује или покушава да оствари нелегалан 
приступ, експлоатација, измјена, оштећење или уништење ресурса или 
података доступних унутар SARNET-a или кориштењем SARNET-a, 

6) активности којима се угрожавају или могу да се угрозе нормално 
функционисање и безбједност ресурса SARNET-a или ресурса других мрежа 
кориштењем SARNET-a, 

7) неуобичајено и неоправдано велико кориштење ресурса SARNET-a, 
8) активности којима се изазива неоправдано оптерећење ресурса SARNET-a 

или ресурса других мрежа кориштењем SARNET-a, 
9) повезивање на SARNET, омогућавање кориштења сервиса SARNET-a или 

додјела права која припадају корисницима SARNET-a лицима којим статус 
корисника SARNET-a није верификовало Министарство, 

10) било какве услуге које посредно или непосредно укључују кориштење 
SARNET-a за потребе трећих лица која нису корисници SARNET-a, 

11) међусобно, хијерархијско или редундантно повезивање корисника без 
изричите сагласности Министарства у писаном облику, 

12) остваривање додатних веза корисника са другим мрежама без изричите 
сагласности Министарства у писаном облику, 

13) ненамјенско кориштење или било какве интервенције на ресурсима 
SARNET-a повјереним кориснику без изричите сагласности Министарства у 
писаном облику,  

14) кориштење SARNET-a за потребе привредних субјеката, политичких 
странака, вјерских организација и других организација чија дјелатност не 
укључује образовање или научно-истраживачки рад, 

15) било какве комерцијалне активности, 
16) ширење расне, националне, вјерске или полне дискриминације, 

нетрпељивости или мржње или друге активности које вријеђају, клевећу 
или узнемиравају појединце или групе, 

17) стварање, објављивање или пренос увредљивих, клеветничких, опсцених 
или непристојних садржаја или садржаја који могу да буду протумачени као 
такви, осим за законом дозвољене, одобрене и надгледане научно-
истраживачке сврхе, 

18) узнемиравање, досађивање, ометање или онемогућавање рада других 
корисника у било којој мјери без установљеног оправданог разлога, 

19) активности које нису у складу са овим Правилником. 
 

Члан 6. 
 

Било који начин кориштења SARNET-a који није изричито искључен 
претходним чланом сматра се дозвољеним. 
 
 
 
 



Члан 7. 
 

Против недозвољеног кориштења SARNET-a Министарство може да користи 
слиједеће мјере: 

1. упозорење, 
2. привремено ускраћивање ресурса и 
3. одузимање статуса корисника SARNET-a. 
 

Члан 8. 
 

(1) У случајевима лакших повреда одредби овог Правилника упозорење 
кориснику изриче руководилац SARNET-a. 

(2) Руководилац SARNET-a је дужан да периодично извјештава министра о 
изреченим упозорењима. 

 
Члан 9. 

 
(1) У случајевима тежих повреда одредби овог Правилника, нарочито у 

случајевима злонамјерног понашања, или након вишеструко поновљених 
упозорења, кориснику могу да буду привремено ускраћени ресурси SARNET-a.  

(2) Одлуку о ускраћивању једног дијела или свих ресурса SARNET-a доноси 
министар на приједлог руководиоца SARNET-a.  

(3) Обавезан саставни дио ове одлуке је дужина трајања изречене мјере. 
(4) Изузетно од одредби претходног става, у циљу заштите интегритета 

SARNET-a и његових ресурса, руководилац SARNET-a може кориснику да 
привремено ускрати корштење ресурса SARNET-a и без одлуке министра, ако 
оцијени да постоје разлози за хитну примјену ове мјере.  

(5) У том случају је дужан да обавјести министра, који одлучује о ускраћивању 
ресурса кориснику у складу са ставовима (1) до (3) овог члана. 

 
Члан 10. 

 
(1) Понављано злонамјерно понашање корисника након што су му два или 

више пута бивали ускраћивани ресурси SARNET-a ће за резултат имати одузимање 
статуса корисника SARNET-a. 

(2) Одлуку о одузимању статуса корисника SARNET-a доноси министар на 
приједлог руководиоца SARNET-a 

(3) Лице којем је одузет статус корисника SARNET-a овај статус не може поново 
стећи у периоду од три године.  

(4) По истеку тог периода министар може на молбу тог лица да дозволи поново 
стицање статуса корисника SARNET-a. 
 

Члан 11. 
 

Министарство, радници SARNET-a и друга лица која Министарство ангажује нису 
одговорни за штету или повреду права коју корисници SARNET-a претрпе 
приликом кориштења SARNET-a, осим ако се ради о штети или повреди права 
узрокованој намјером или грубом непажњом радника SARNET-a или других лица 
која Министарство ангажује. 



Члан 12. 
 

(1) Овај Правилник ће бити објављен на интернет страници SARNET-a и 
електронском поштом достављен свим корисницима. 

(2) Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о 
кориштењу Академске и истраживачке мреже Републике Српске број УО-16/01 од 
27.10.2016. године. 

(3) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
интернет страници SARNETa. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Број:19.02/020-1242/19                       МИНИСТАР  
Датум:04.04.2019.године        
                  мр Срђан Рајчевић
      
          

 
 

 
 


