19. октобар 2017.

Број 94

сталну листу предавача и других реализатора обуке или евиденци
ју о акредитованим спроводиоцима обуке, у складу са одредбама
овог закона и прописа донетих за његово извршавање, а најдуже
три године од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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З А К О Н
о електронском документу, електронској
идентификацији и услугама од поверења
у електронском пословању
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет

3905

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама Закона
о информационој безбедности
Проглашава се Закон о изменама Закона о информацио
ној безбедности, који је донела Народна скупштина Републике
Србије, на Првој седници Другог редовног заседања, 17. октобра
2017. године.
ПР број 48
У Београду, 19. октобра 2017. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н
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 по
слове републичких органа” замењују се речима: „ЦЕРТ-а репу
бличких органа”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. мења се и гласи:
„Послове ЦЕРТ-а републичких органа обавља орган надле
жан 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”.

3906

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о електронском документу,
електронској идентификацији и услугама од поверења
у електронском пословању
Проглашава се Закон о електронском документу, електронској
идентификацији и услугама од поверења у електронском послова
њу, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Првој
седници Другог редовног заседања, 17. октобра 2017. године.
ПР број 49
У Београду, 19. октобра 2017. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

Члан 1.
Овим законом уређују се електронски документ, електронска
идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.
Значење појединих израза
Члан 2.
Поједини изрази, у смислу овог закона, имају следеће значење:
1) електронско пословање је употреба података у електрон
ском облику, средстава електронске комуникације и електронске
обраде података у обављању послова физичких и правних лица;
2) електронски облик података је дигитални запис података
погодан за електронску обраду и пренос путем средстава елек
тронске комуникације;
3) електронска трансакција је пословна активност између две
или више страна која се обавља електронским путем;
4) електронски документ је скуп података састављен од сло
ва, бројева, симбола, графичких, звучних и видео материјала, у
електронском облику;
5) производ је хардвер, софтвер односно хардвер са припада
јућим софтвером, или њихове одговарајуће компоненте, намењен
електронској обради, електронском преносу односно чувању по
датака;
6) интероперабилност је способност два или више система
или њихових компоненти да размењују податке и омогуће зајед
ничку употребу података и знања;
7) орган јавне власти је државни орган, орган аутономне по
крајине, орган јединице локалне самоуправе, предузећа, установе,
организације и појединци којима су поверени послови из надле
жности Републике Србије, односно јавна овлашћења;
8) физичко лице у својству регистрованог субјекта је физич
ко лице које је регистровано за обављање одређене делатности у
складу са законом;
9) аутентикација је процес провере идентитета правног ли
ца, физичког лица или физичког лица у својству регистрованог су
бјекта укључујући проверу интегритета и порекла података за које
се претпоставља да их је то лице створило, односно послало;
10) идентификациони подаци представљају скуп података на
основу којих је могуће једнозначно утврдити идентитет правног
лица, физичког лица или физичког лица у својству регистрованог
субјекта;
11) електронска идентификација је поступак коришћења лич
них идентификационих података у електронском облику који јед
нозначно одређују правно лице, физичко лице или физичко лице у
својству регистрованог субјекта;
12) средство електронске идентификације је материјално од
носно нематеријално средство које садржи идентификационе по
датке и којим се доказује идентитет приликом аутентикације;
13) шема електронске идентификације је систем издавања
средства електронске идентификације правном лицу, физичком
лицу или физичком лицу у својству регистрованог субјекта;
14) услуга електронске идентификације је услуга која омо
гућава коришћење одређене шеме електронске идентификације у
електронским трансакцијама при чему се у оквиру те услуге пру
жају гаранције да идентификациони подаци из средства електрон
ске идентификације одговарају лицу коме је средство издато;
15) услуга од поверења је електронска услуга која олакша
ва пословну активност између две или више страна при чему се
заснива на томе да пружалац услуге странама гарантује веродо
стојност појединих података, а која је као таква одређена овим за
коном;
16) пружалац услуга од поверења је правно лице или физич
ко лице у својству регистрованог субјекта које пружа једну или ви
ше услуга од поверења;

