
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење Закона о измени и допуни Закона о 
електронској трговини садржан је у члану 97. тачка 6. Устава Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 89/06) којим се утврђује да Република Србија 
уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено тржиште, правни положај 
привредних субјеката и систем обављања појединих привредних и других 
делатности. 
 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Закон о електронској трговини („Службени гласник РС“ бр. 41/2009), 
усвојен 2009 године, уређује правни оквир за обављање електронске трговине, 
уводи инситут услуге информационог друштва и услова за пружање услуга 
информационог друштва. Регулишу се обавезне информације у вези са 
обавештавањем о пружаоцу услуга, обавезни подаци пре закључења уговора, 
услови за пуноважност уговора, као и поступак закључења уговора, у циљу 
транспарентности пословања и заштите корисника услуге и потрошача. Даље 
се регулише и питање комерцијалне поруке и нетражене комерцијалне поруке, 
одговорности пружаоца услуга и складиштење података.  Овим законом се 
само уређују правни оквири за електронску трговину и тежи се да се то уради уз 
мининум ограничења како се не би стварале беспотребне препреке за 
обављање електронске трговине. Заком представља израз процеса правне 
хармонизације са европским законодавством, којим је транспонована Директива 
о електронској трговини (Directive 2000/31/EC).  

Иако је закон  великим делом следио и пренео решења директиве, у току 
претходне три године од доношења закона, јавила се потреба да се преиспитају 
усвојена решења у циљу прецизирања норми и уклапања у тржишни и правни 
оквир Репиблике Србије, имајући притом у виду да Република Србија још увек 
није земља чланица ЕУ, па је потребно адекватно модифковати нека решења 
из директиве, која не могу имати истоветну примену у нашем систему. Имајући 
у виду све то, предложене су следеће измене и допуне. 

Овим Законом о изменама и допунама Закона о електронској трговини, 
на првом месту, се врши прецизирање појединих формулација основног текста 
закона, у складу са формулацијама из директиве, као и брисање дефиниција 
које стварају конфузију у примени, а нису биле садржане у Директиви. Такође, 
уводе се појашњења чиме се прецизира однос са другим системским законима, 
као што је Закон о трговини, Закон о заштити потрошача и Закон о регистрацији 
привредних друштава.   



Што се тиче најзначајнијих измена у вези формулација, измене и допуне 
сада прецизније дефинишу пружаоца услуга информационог друштва у складу 
са законом о трговни.  

Нарочити значај има одредба којом се отклања постојећа контрадикција 
у погледу законских услова пуноважности уговора. Наиме,  основним текстом 
Закона су постављени захтеви посебне правне форме, дефинисани као услови 
уговора у електронској форми, а замењују се условима уговора у електронском 
облику, на који начин се услови пуноважности своде на посебан начин 
изражавања воље, путем електронске комуникације.  

Међу најзначајнијим новинама је прецизније регулисање поља примене 
закона, тиме што се оно проширује и на пружаоце услуга који немају седиште у 
Републици Србији, у односу на област потрошачких уговора и нетражених 
комерцијалних порука, а у складу са одредбама чл. 3. ст. 3. и Анекса Директиве, 
које нису биле транспоноване основним текстом закона. Тиме се стварају 
услови да пружаоци услуга чија је економска активност директно усмерено на 
потрошаче и кориснике са територије Републике Србије, имају обавезу 
поштовања меродавних правила овог закона, без обзира на њихово седиште.  

У вези са одговорношћу пружаоца услуге информационог друштва, 
прецизније се дефинишу информације које треба да садржи обавештење о 
недопуштеном податку или деловању, чиме се олакшава пружаоцу услуге да 
одлучи како ће реаговати по примњеном обавештењу. 

Веома битна новина је у вези са управном мером, која се односи на 
унапређење правне заштите. Тиме се даје тржишном инспектору и инспектору 
за електронске комуникације још једно додатно овлашћење (поред већ 
постојећих прописаних релевнтним законима) у односу на повреде из овог 
закона. Конкретено даје му се овлашћење да под прописаним услови одреди 
меру којом се онемогућава пружање услуге информационог друштва у случају 
повреде одредби овог закона. 
 
 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
 

Члан 1. – Прецизира члан 2. Закона, у погледу карактера заштићених 
података који  су изузети од примене овог закона, као података о личности.  

Члан 2. – У члану 3. Закона бришу се из тачке 1) и 2) које се односе на 
недопуштен податак и податак, јер представљају дефиниције без значаја у 
даљем тексту Закона, које немају ни упориште у дикцији Директиве. У тачки 3) 
се прецизира дефинисање пружања услуге информационог друштва и у тачки 
4) се дефинише пружалац услуга информаионог друштва у односу на Закон о 
трговини. У тачки 7) се се уместо уговора у електронској форми, предвиђа  
уговорим у електронском облику. 

Члан 3. – У члану 4. став 2. Закона се уводи појашњење да је 
електронска трговина само део даљинске трговине у смислу Закона о трговини. 
У ставу 4. се спроводи напред наведена промета „форме“ у „облик“. Такође се и 
уводи нови став 5. чији је циљ увођење пружалаца услуга који нису 
регистровани у Републици Србији, под правни режим овог закона, у погледу 
економских активности које су циљно усмерено ка корисницима и потрошачима 
са територије Републике Србије, у погледу потрошачких уговора и нетражене 
комерцијалне поруке.  

Члан 4. – У члану 5. Закона бришу се ставови 3. и 4. јер беспотребно 
уређују статусна питања која су већ регулисана другим законима.  



Члан 5. – У члану 6. став 1. тачка 4. Закона, предвиђа се обавеза 
приказа података о упису у други јавни регистар, не само Регистар привредних 
субјеката, како би се обухватили сви они субјекти који имају својство трговца по 
Закону о трговини, а нису дужни  да се региструју у Регистру привредних 
субјеката.  
 Члан 6. –  Спроводи се промена израза уговор у електронској форми у 
уговор у електронском облику, у релевантним одредбама.  
 Члан 7. –  Члан 11. се брише, ради отклањања захтева електронског 
потписа, у складу са напред описаном променом захтева форме, а у вези са 
условима Закона о електронском потпису. 
 Члан 8. – У члану 20. Закона се после става 3. додаје нови став 4. који 
уводи детаљније регулисање обавештења о недопуштеном деловању или 
податку у вези са чланом 18. став 1. тачка 2) и чланом 19. став 1. тачка 2) овог 
закона. У вези с тим се посебно дефинишу информације које обавештење 
треба да садржи (идентитет, локација, природа повреде) како би пружалац 
услуге информационог друштва (који се јавља у улози преносиоца) могао 
поуздано да утврди да ли је неки податак дозвољен или не. 
 Члан 9. – После члана 21. Закона додаје се одредба новог члана 21а, 
којим се уводи посебна управна мера, према којој надлежни инспектор, 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. Ову меру је поред лица према којем је мера 
усмерена, дужан да спроведе и сваки други пружалац услуга који преноси, 
складишти или омогућава приступ подацима на које се мера односи. Управна 
мера се одређује до отклањања утврђене повреде, а најдуже у трајању од три 
месеца и против ње је дозвољена жалба министру, али она не одлаже 
извршење. 
 Члан 10. – У члану 22. Закона повећавају се износи појединих казни и 
уводи нова казна у вези са управном мером.  
  
  
.  

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 
 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства 

у републичком буџету. 
 
 
 


