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стал ну ли сту пре да ва ча и дру гих ре а ли за то ра обу ке или еви ден ци-
ју о акре ди то ва ним спро во ди о ци ма обу ке, у скла ду са од ред ба ма 
овог за ко на и про пи са до не тих за ње го во из вр ша ва ње, а нај ду же 
три го ди не од да на сту па ња на сна гу овог за ко на. 

Члан 11.
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 Ср би је”.

3905
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма За ко на  
о ин фор ма ци о ној без бед но сти

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма За ко на о ин фор ма ци о-
ној без бед но сти, који је донела Народна скупштина Републике 
Србије, на Првој седници Другог редовног заседања, 17. октобра 
2017. године.

ПР број 48
У Бе о гра ду, 19. октобра 2017. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Александар Вучић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма За ко на о ин фор ма ци о ној без бед но сти

Члан 1.
У За ко ну о ин фор ма ци о ној без бед но сти („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 6/16), у чла ну 5. став 1. ре чи: „Упра ве за за јед нич ке по-
сло ве ре пу блич ких ор га на” за ме њу ју се ре чи ма: „ЦЕРТ-а ре пу-
блич ких ор га на”.

Члан 2. 
У чла ну 18. став 2. ме ња се и гла си: 
„По сло ве ЦЕРТ-а ре пу блич ких ор га на оба вља ор ган над ле-

жан за про јек то ва ње, раз вој, из град њу, одр жа ва ње и уна пре ђе ње 
ра чу нар ске мре же ре пу блич ких ор га на. ”. 

Члан 3.
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 Ср би је”.

3906
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о елек трон ском до ку мен ту,  
елек трон ској иден ти фи ка ци ји и услу га ма од по ве ре ња 

у елек трон ском по сло ва њу

Про гла ша ва се Закон о елек трон ском до ку мен ту, елек трон ској 
иден ти фи ка ци ји и услу га ма од по ве ре ња у елек трон ском по сло ва-
њу, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Првој 
седници Другог редовног заседања, 17. октобра 2017. године.

ПР број 49
У Бе о гра ду, 19. октобра 2017. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Александар Вучић, с.р.

З А  КО Н

о елек трон ском до ку мен ту, елек трон ској  
иден ти фи ка ци ји и услу га ма од по ве ре ња  

у елек трон ском по сло ва њу

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу ју се елек трон ски до ку мент, елек трон ска 

иден ти фи ка ци ја и услу ге од по ве ре ња у елек трон ском по сло ва њу.

Зна че ње по је ди них из ра за

Члан 2.
По је ди ни из ра зи, у сми слу овог за ко на, има ју сле де ће зна че ње:
1) елек трон ско по сло ва ње је упо тре ба по да та ка у елек трон-

ском об ли ку, сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је и елек трон ске 
об ра де по да та ка у оба вља њу по сло ва фи зич ких и прав них ли ца; 

2) елек трон ски об лик по да та ка је ди ги тал ни за пис по да та ка 
по го дан за елек трон ску об ра ду и пре нос пу тем сред ста ва елек-
трон ске ко му ни ка ци је;

3) елек трон ска тран сак ци ја је по слов на ак тив ност из ме ђу две 
или ви ше стра на ко ја се оба вља елек трон ским пу тем;

4) елек трон ски до ку мент је скуп по да та ка са ста вљен од сло-
ва, бро је ва, сим бо ла, гра фич ких, звуч них и ви део ма те ри ја ла, у 
елек трон ском об ли ку;

5) про из вод је хар двер, софт вер од но сно хар двер са при па да-
ју ћим софт ве ром, или њи хо ве од го ва ра ју ће ком по нен те, на ме њен 
елек трон ској об ра ди, елек трон ском пре но су од но сно чу ва њу по-
да та ка; 

6) ин тер о пе ра бил ност је спо соб ност два или ви ше си сте ма 
или њи хо вих ком по нен ти да раз ме њу ју по дат ке и омо гу ће за јед-
нич ку упо тре бу по да та ка и зна ња;

7) ор ган јав не вла сти је др жав ни ор ган, ор ган ауто ном не по-
кра ји не, ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, пред у зе ћа, уста но ве, 
ор га ни за ци је и по је дин ци ко ји ма су по ве ре ни по сло ви из над ле-
жно сти Ре пу бли ке Ср би је, од но сно јав на овла шће ња;

8) фи зич ко ли це у свој ству ре ги стро ва ног су бјек та је фи зич-
ко ли це ко је је ре ги стро ва но за оба вља ње од ре ђе не де лат но сти у 
скла ду са за ко ном; 

9) аутен ти ка ци ја је про цес про ве ре иден ти те та прав ног ли-
ца, фи зич ког ли ца или фи зич ког ли ца у свој ству ре ги стро ва ног су-
бјек та укљу чу ју ћи про ве ру ин те гри те та и по ре кла по да та ка за ко је 
се прет по ста вља да их је то ли це ство ри ло, од но сно по сла ло;

10) иден ти фи ка ци о ни по да ци пред ста вља ју скуп по да та ка на 
осно ву ко јих је мо гу ће јед но знач но утвр ди ти иден ти тет прав ног 
ли ца, фи зич ког ли ца или фи зич ког ли ца у свој ству ре ги стро ва ног 
су бјек та;

11) елек трон ска иден ти фи ка ци ја је по сту пак ко ри шће ња лич-
них иден ти фи ка ци о них по да та ка у елек трон ском об ли ку ко ји јед-
но знач но од ре ђу ју прав но ли це, фи зич ко ли це или фи зич ко ли це у 
свој ству ре ги стро ва ног су бјек та;

12) сред ство елек трон ске иден ти фи ка ци је је ма те ри јал но од-
но сно не ма те ри јал но сред ство ко је са др жи иден ти фи ка ци о не по-
дат ке и ко јим се до ка зу је иден ти тет при ли ком аутен ти ка ци је;

13) ше ма елек трон ске иден ти фи ка ци је је си стем из да ва ња 
сред ства елек трон ске иден ти фи ка ци је прав ном ли цу, фи зич ком 
ли цу или фи зич ком ли цу у свој ству ре ги стро ва ног су бјек та;

14) услу га елек трон ске иден ти фи ка ци је је услу га ко ја омо-
гу ћа ва ко ри шће ње од ре ђе не ше ме елек трон ске иден ти фи ка ци је у 
елек трон ским тран сак ци ја ма при че му се у окви ру те услу ге пру-
жа ју га ран ци је да иден ти фи ка ци о ни по да ци из сред ства елек трон-
ске иден ти фи ка ци је од го ва ра ју ли цу ко ме је сред ство из да то; 

15) услу га од по ве ре ња  је елек трон ска услу га ко ја олак ша-
ва по слов ну ак тив ност из ме ђу две или ви ше стра на при че му се 
за сни ва на то ме да пру жа лац услу ге стра на ма га ран ту је ве ро до-
стој ност по је ди них по да та ка, а ко ја је као та ква од ре ђе на овим за-
ко ном;

16) пру жа лац услу га од по ве ре ња је прав но ли це или фи зич-
ко ли це у свој ству ре ги стро ва ног су бјек та ко је пру жа јед ну или ви-
ше услу га од по ве ре ња; 




