
Н А Ц Р Т 
 
 

ЗАКОН O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ТРГОВИНИ 

 
 

Члан 1. 
У Закону o електронској трговини („Службени гласник РС”, брoj 41/09), у 

члану 2.  после речи „података“ додају се речи „о личности“. 
 
 

Члан 2. 
У члану 3. став 1. тачке 1) и 2) бришу се. 
У тачки 3) после речи „на даљину,“ додају се речи „по правилу“, а речи 

„продаја робе и услуга“ замењују се речју „трговина“. 
Тачка 4) мења се и гласи: „пружалац услуга информационог друштва је 

правно лице или предузетник, као и физичко лице које има својство трговца у 
складу са законом који уређује трговину, које пружа услуге информационог 
друштва (у даљем тексту: пружалац услуга)“. 

У тачки 7) речи „електронској форми“ замењују се речима 
„електронском облику“.  
 
 

Члан 3. 
У члану 4. став 2. речи „даљинска трговина“ замењују се речима „вид 

даљинске трговине“.  
У ставу 5. речи „или у електронској форми“ замењују се речима „односно 

у електронском облику“.  
После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:   
„Пружалац услуга који нема седиште у Републици Србији, а чија је 

услуга циљано усмерена на кориснике услуга и потрошаче са њеног подручја, 
дужан је да пружа услуге информационог друштва у складу са овим законом, у 
области потрошачких уговора и нетражених комерцијалних порука.“ 
 
 

Члан 4. 
 У члану 5. ст. 3. и 4. бришу се. 

 
 

Члан 5. 
 У члану 6. став 1. тачка 4) после речи „ Регистар привредних субјеката,“ 

додају се речи „односно други јавни регистар;“.  
 
 

Члан 6. 
Назив изнад члана 9. мења се и гласи: „Пуноважност уговора“. 
У чл. 9, 13. и 15. речи „електронској форми“ замењују се речима 

„електронском облику“, у одговарајућем падежу. 
 
 

Члан 7. 
Члан 11. брише се.  
 
 



Члан 8. 
У члану 20. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:  
„Обавештење о недопуштеном деловању или податку на основу којег 

пружалац услуга поступа у смислу чл. 18. ст. 1. тач. 2) и чл. 19. ст. 1. тач. 2) овог 
закона, мора да садржи податке о пошиљаоцу обавештења, прецизном опису 
места на интернет страници, односно другом електронском приказу на којем се 
јавља недопуштени податак, као и образложење недопуштености.“ 

 
 

Члан 9. 
После члана 21. додају се назив и члан 21а, који гласе:  

„Управна мера 
Члан 21а 

Надлежни инспектор је, поред овлашћења на основу прописа који 
уређују електронске комуникације, односно трговину, овлашћен да у случају 
утврђивања повреде овог закона у поступку инспекцијског надзора, решењем 
одреди привремену забрану пружања услуга информационог друштва. 

Управна мера из става 1. овог члана се одређује до отклањања утврђене 
повреде, а најдуже у трајању од три месеца. 
 По налогу из управне мере дужни су да поступају сви пружаоци услуга 
који преносе, складиште или омогућавају приступ подацима на које се налог 
односи.  
 Против решења о управној мери из става 1. овог члана, допуштена је 
жалба министру, у року од осам дана од дана пријема.  

Жалба не одлаже извршење решења.“ 
 

 
Члан 10. 

У члану 22. став 1. речи „1.000.000“ замењују се речима „2.000.000“. 
У ставу 1. после тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи: „ 
„7) поступи супротно управној мери из члана 21а овог закона.“ 
Став 2. мења се и гласи:  
„За радње из става 1. овог члана казниће се физичко лице или 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.“ 
У ставу 3. речи „100.000“ замењују се речима „500.000“. 
 
 

Члан 11. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВРШЕ 

 

Члан 2. 

Одредбе овог закона не примењују се на: заштиту података О 
ЛИЧНОСТИ, опорезивање, заступање странака и заштиту њихових интереса 
пред судовима, као ни на игре на срећу са новчаним улозима, укључујући 
лутријске игре, игре у казинима, кладионичке игре и игре на срећу на 
аутоматима, ако посебним законом није друкчије одређено.  

 

Значење појединих израза 

Члан 3. 

Поједини изрази у смислу овог закона имају следеће значење: 

1) податак је информација, порука и документ сачињен, послат, 
примљен, забележен, складиштен или приказан електронским путем, 
укључујући пренос Интернетом и електронску пошту; 

2) недопуштени податак је информација, порука и документ који је у 
супротности са прописима и моралом или који је законом одређен као 
поверљив; 

3) услуга информационог друштва је услуга која се пружа на даљину, 
ПО ПРАВИЛУ уз накнаду, путем електронске опреме за обраду и складиштење 
података, на лични захтев корисника услуга, а посебно продаја робе и услуга 
ТРГОВИНА путем Интернета, нуђење података и рекламирање путем 
Интернета, електронски претраживачи, као и омогућавање тражења података и 
услуга које се преносе електронском мрежом, обезбеђивање приступа мрежи 
или складиштење података корисника услуга;  

4) пружалац услуга информационог друштва је правно лице или 
предузетник, који пружа услуге информационог друштва (у даљем тексту: 
пружалац услуга) ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЈЕ 
ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК, КАО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА 
СВОЈСТВО ТРГОВЦА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ТРГОВИНУ, 
КОЈЕ ПРУЖА УСЛУГЕ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА); 

5) корисник услуга је свако физичко или правно лице које због 
професионалних или других циљева користи услуге информационог друштва; 

6) потрошач је свако физичко лице које закључује правни посао на 
тржишту у сврхе које нису намењене обављању његовог занимања, пословне 
активности или предузетничке делатности; 

7) уговор у електронској форми ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ је уговор 
који правна и физичка лица закључују, шаљу, примају, раскидају, отказују, коме 
приступају и који приказују електронским путем уз коришћење електронских 
средстава; 

8) комерцијална порука је порука у било којем облику, сачињена да 
промовише, непосредно или посредно, робу, услуге или углед правног или 
физичког лица које обавља регистровану делатност  

 



Примена 

Члан 4. 

Пружалац услуга са седиштем у Републици Србији дужан је да поступа и 
пружа услуге у складу са законима и прописима донетим на основу закона 
Републике Србије.  

Електронска трговина робом и услугама јесте даљинска трговина ВИД 
ДАЉИНСКЕ ТРГОВИНЕ у смислу закона којим се уређује трговина. 

Одредбе овог закона примењују се и на питања заштите потрошача, ако 
су повољније за потрошача. 

Овлашћена струковна удружења и организације пружалаца услуга, могу 
да уређују пословање својих чланова својим унутрашњим правилима – 
кодексима. 

Ако овим законом није друкчије одређено, на правне односе настале из 
или у вези са уговорима закљученим електронским путем или у електронској 
форми, ОДНОСНО У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, примењују се прописи којима 
се уређују облигациони односи.  

 ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА КОЈИ НЕМА СЕДИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, А 
ЧИЈА ЈЕ УСЛУГА ЦИЉАНО УСМЕРЕНА НА КОРИСНИКЕ УСЛУГА И 
ПОТРОШАЧЕ СА ЊЕНОГ ПОДРУЧЈА, ДУЖАН ЈЕ ДА ПРУЖА УСЛУГЕ 
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, У ОБЛАСТИ 
ПОТРОШАЧКИХ УГОВОРА И НЕТРАЖЕНИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОРУКА.“ 

 

Слобода пружања услуга 

Члан 5. 

Пружање услуга информационог друштва слободно је. 

За пружање услуга информационог друштва није потребна посебна 
дозвола или одобрење. 

Пружалац услуга мора, пре него што отпочне да обавља делатност 
пружања тих услуга, да буде регистрован у Регистар привредних субјеката у 
складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.  

Одредба става 3. овог члана не односи се на пружаоца услуга који има 
својство страног лица у смислу закона којим се уређује спољнотрговинско 
пословање.  

 

Обавезне информације 

Члан 6. 

Пружалац услуга дужан је да, у облику и на начин који је непосредно и 
стално доступан, корисницима услуга и надлежним органима државне управе 
пружи следеће информације: 

1) име и презиме или назив пружаоца услуга; 

2) седиште пружаоца услуга; 

3) остале податке о пружаоцу услуга на основу којих корисник услуга 
може са њим брзо и несметано да оствари комуникацију, укључујући и 
електронску адресу; 



4) податке о упису у Регистар привредних субјеката, ОДНОСНО ДРУГИ 
ЈАВНИ РЕГИСТАР;  

5) појединости о надлежном органу, ако делатност пружаоца услуга 
подлеже службеном надзору; 

6) у погледу посебно регулисних делатности, односно професија:  

- професионално или слично струковно удружење код кога је пружалац 
услуга регистрован; 

- професионални назив и држава која га је одобрила; 

- упутства о професионалним правилима у држави у којој се обавља 
делатност и месту њихове доступности; 

7) порески идентификациони број (ПИБ), као и број обвезника пореза на 
додату вредност, из потврде о извршеном евидентирању за порез на додату 
вредност издате од стране надлежног пореског органа, ако је пружалац услуга 
обвезник пореза на додату вредност.  

Ако пружалац услуга наводи цене, оне морају бити јасно и 
недвосмислено назначене, а посебно мора назначити да ли су у те цене 
укључени трошкови доставе, остали манипулативни трошкови, порез и други 
трошкови који на њих утичу. 

 

Форма и пуноважност уговора ПУНОВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 9. 

Уговор може бити закључен електронским путем, односно у електронској 
форми ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ.  

Понуда и прихват понуде могу се дати електронским путем, односно у 
електронској форми ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ. 

Када се електронска порука, односно електронска форма 
ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК користи приликом закључења уговора, таквом уговору 
се не може оспорити пуноважност само због тога што је сачињен у електронској 
форми. 

 

Електронски потпис 

Члан 11. 

Када се као претпоставка пуноважности и настанка уговора захтева 
потпис лица, сматра се да тај услов задовољава електронска порука потписана 
квалификованим електронским потписом, у складу са законом којим се уређује 
електронски потпис. 

 

Доступност уговора 

Члан 13. 

Пружалац услуга дужан је да обезбеди да текст уговора и одредбе 
општих услова пословања које су саставни део уговора закључених у 
електронској форми ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ буду доступни корисницима 
услуга на начин који омогућава њихово складиштење, поновно коришћење и 
репродуковање. 



Време закључења уговора 

Члан 15. 

Уговор у електронској форми ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ сматра се 
закљученим оног часа када понуђач прими електронску поруку која садржи 
изјаву понуђеног да прихвата понуду.  

Понуда и прихват понуде, као и друге изјаве воље учињене 
електронским путем, сматрају се примљеним када им лице коме су упућене 
може приступити. 

 

Обавезна обавештења 

Члан 20. 

Приликом пружања услуга информационог друштва, пружалац услуга 
није дужан да прегледа податке које је складиштио, пренео или учинио 
доступним, односно да испитује околности које би упућивале на недопуштено 
деловање корисника услуга. 

Пружалац услуга мора да обавести надлежни државни орган ако 
основано сумња да: 

1) коришћењем његове услуге корисник услуга предузима недопуштене 
активности; 

2) је корисник његове услуге пружио недопуштени податак. 

Пружалац услуга дужан је да на основу одговарајућег судског, односно 
управног акта, предочи све податке на основу којих се може предузети 
откривање или гоњење починилаца кривичних дела, односно заштита права 
трећих лица.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕДОПУШТЕНОМ ДЕЛОВАЊУ ИЛИ ПОДАТКУ НА 
ОСНОВУ КОЈЕГ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА ПОСТУПА У СМИСЛУ ЧЛ. 18. СТ. 1. ТАЧ. 
2) И ЧЛ. 19. СТ. 1. ТАЧ. 2) ОВОГ ЗАКОНА, МОРА ДА САДРЖИ ПОДАТКЕ О 
ПОШИЉАОЦУ ОБАВЕШТЕЊА, ПРЕЦИЗНОМ ОПИСУ МЕСТА НА ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ, ОДНОСНО ДРУГОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ПРИКАЗУ НА КОЈЕМ СЕ 
ЈАВЉА НЕДОПУШТЕНИ ПОДАТАК, КАО И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
НЕДОПУШТЕНОСТИ.  

 

УПРАВНА МЕРА 

ЧЛАН 21А 

НАДЛЕЖНИ ИНСПЕКТОР ЈЕ, ПОРЕД ОВЛАШЋЕЊА НА ОСНОВУ 
ПРОПИСА КОЈИ УРЕЂУЈУ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ТРГОВИНУ, ОВЛАШЋЕН ДА У СЛУЧАЈУ УТВРЂИВАЊА ПОВРЕДЕ ОВОГ 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА, РЕШЕЊЕМ ОДРЕДИ 
ПРИВРЕМЕНУ ЗАБРАНУ ПРУЖАЊА УСЛУГА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА. 

УПРАВНА МЕРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ДО 
ОТКЛАЊАЊА УТВРЂЕНЕ ПОВРЕДЕ, А НАЈДУЖЕ У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ 
МЕСЕЦА. 

 ПО НАЛОГУ ИЗ УПРАВНЕ МЕРЕ ДУЖНИ СУ ДА ПОСТУПАЈУ СВИ 
ПРУЖАОЦИ УСЛУГА КОЈИ ПРЕНОСЕ, СКЛАДИШТЕ ИЛИ ОМОГУЋАВАЈУ 
ПРИСТУП ПОДАЦИМА НА КОЈЕ СЕ НАЛОГ ОДНОСИ.  



 ПРОТИВ РЕШЕЊА О УПРАВНОЈ МЕРИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ДОПУШТЕНА ЈЕ ЖАЛБА МИНИСТРУ, У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА 
ПРИЈЕМА.  

ЖАЛБА НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА. 

 

Прекршаји 

Члан 22. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 2.000.000 динара казниће се 
за прекршај правно лице - пружалац услуга, ако: 

1) корисницима услуга и надлежним органима државне управе не пружи 
прописане информације у облику и на начин који је непосредно и стално 
доступан (члан 6); 

2) пошаље нетражену комерцијалну поруку без претходног пристанка 
лица којем је таква порука намењена (члан 8); 

3) потенцијалном кориснику услуга, пре закључења уговора, не 
обезбеди на разумљив и недвосмислен начин прописане податке и 
обавештења (члан 12. став 1); 

4) не омогући приступ тексту уговора и општих услова пословања на 
начин који омогућава да их корисник услуга може складиштити, поново 
користити и репродуковати (члан 13); 

5) не обавести надлежни државни орган о недопуштеним активностима 
или подацима корисника његове услуге или не предочи све податке, сагласно 
одговарајућем судском, односно управном акту (члан 20. ст. 2. и 3); 

6) не омогући приступ рачунарској опреми и уређајима, као и ако без 
одлагања не покаже или не достави потребне податке или документацију ради 
вршења надзора (члан 21. став 3). 

7) поступи супротно управној мери из члана 21а овог закона. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 
10.000 до 50.000 динара одговорно лице у правном лицу. За радње из става 1. 
овог члана казниће се физичко лице или одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара. 

Ако прекршај из става 1. овог члана учини предузетник – пружалац 
услуга, казниће се новчаном казном од 10.000 до 100.000 500.000 динара. 

У случају посебно тешких повреда или понављања повреда из става 1. 
овог члана може се изрећи забрана вршења делатности правном лицу у 
трајању од три до шест месеци. 

 


