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ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

а) Увод

Револуција која се одиграла током 80-тих година у области ви- 
соке технологије, довела је за мање од 20 година до институционал- 
них и структурних промена које се нису могле ни претпоставити. У 
овом оквиру електронска трговина, скраћено е-трговина (e-commer- 
се) је подстакла појаву огромног броја радикалних иновација, чиме 
је започео процес „уклањања папира”.' Ове иновације, електронски 
потписи (е-потписи), електронски начин плаћања — EFT, елек- 
тронски новац, електронска размена података EDI, виртуелна мало- 
продаја итд., су довеле до пометње не само на тржишту рада већ и 
у области културног стваралаштва, организације научног рада, у од- 
носима у психолошкој равни и међусобним комуникацијама, a што 
је довело до преиспитивања правне и институционалне основе.

Трговина се све више обавл>а уз помоћ електронских медија и 
добија нов облик е-трговине; јавл>ају се многобројни синоними: 
он-лине трговина, интернет трговина, дигитална трговина, и слич- 
но. Она је један од најзначајнијих облика е-пословања виђена као 
нов фактор јачања конкурентности на тржишту, што указују и пода- 
ци тржишно развијених земаља.^

Електронска трговина или електронско пословање је револуци- 
онарно нов начин обављања послова у модерном друштву које се 
заснива на знању и новим електронским технологијама. Састоји се 
од електронских мрежа којима се упрошћавају и убрзавају процеси

 ̂ Јелена Вилус: Еаектронско тр1овачко право, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 7.

2 Јелена Кончар: Електронска тр^овина, Суботица, 2008.
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од дизајна и производње до куповине, продаје и испоруке. Предно- 
сти овог начина су огромне, како за произвођаче тако и за продав- 
це, купце и потрошаче. Основна предност овог начина пословања 
је добра обавештеност која омогућава да се брзо и лако пронађе ро- 
ба или услуга која се жели, цена која се сматра одговарајућом уз 
квалитет који се тим начином обезбеђује.

Колико се брзо развијала ова технологија илуструје мишљење 
америчког стручњака А. Грове, ИНТЕЛ, 1999: „у следећмх пет годи- 
на све фирме ће бити на интернету или их неће бити”.̂

Коришћење е-трговине је у великом порасту, како између при- 
вредних субјеката тако и између потрошача и привредних субјеката 
који се баве продајом робе и пружањем услуга. Е-трговина се про- 
ширила на све области друштвеног живота и показала се као ефи- 
касан начин обавл>ања послова у здравству, судству, царинама, упра- 
ви, образовању итд/

Уласком у нови миленијум е-трговина још увек изгледа као 
обећање a не као реалност. Ово се нарочито односи на земље у раз- 
воју обзиром да је e-commerce за њих изазов. Међутим експерти 
развијених земаља предвиђају експанзију активности у међународ- 
ној трговини које су засноване на коришћењу глобалних мрежа, пре 
свега, Интернета.5 Услед тога владе ових земаља стимулишу развој 
е-трговине и побољшавају своје законске оквире у циљу контроле и 
заштите пословања путем е-мрежа. Овде треба напоменути да Ин- 
тернет брзо мења начин на који живимо, радимо, купујемо; такође, 
доступност информација је знатно повећана за сваког ко има при- 
ступ мрежи.

Е-трговина, као обављање послова коришћењем савремене е-тех- 
нологије, један је од најзначајнијих аспеката Интернета, са тенден- 
цијом сталног пораста. Омогућује размену производа и услуга тре- 
нутно, без временских и просторних баријера.

Међународна регулатива се намеће као императив, па није нео- 
бично што се последње 2—3 године највећи број међународних ску- 
пова посвећује управо тој проблематици. Сматра се да је овај начин 
пословања још увек у зачетку мада се брзо развија. Рад међународ- 
них организација је у великој мери олакшан чињеницом што је ово 
нова област у којој нема прописа у домаћим законодавствима.

Право, које је по својој природи конзервативно, тешко прихва- 
та нове начине за које треба да се измисле нова правила. Међутим,

3 Јелена Вилус: ЕлекШронско трговачко право, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 25—27.

Јелена Вилус: ЕлекШронско трговачко право, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 25—27.

5 Интернет је, како истичу многи стручњаци, означио смрт раздаљини, и омо- 
гућио фирмама да ступе у пословне контакте са другим фирмама без обзира где се 
оне налазе. Неопходно је да постоји компјутер или друго средство које омогућава 
приступ WWW, сервер провајдер, сервер, поуздане телекомуникације и/или бежичне 
инфраструктуре.
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OHO није могло да остане неутрално и по страни од снажног прити- 
ска праксе, у којој су класичне облике пословања све више замењи- 
вали нови облици за које није било правила.

У облигационом праву постоји принцип аутономије вол>е који 
оставлза уговорним странама слободу да своје односе уреде на на- 
чин који њима највише одговара. За област е-трговине то није до- 
вољно; право у овом домену неоправдано касни. Право је ипак мо- 
рало да одговори на изазов и да покуша да формулише нова прави- 
ла, како би се прилагодило тим променама, отклонило препреке ко- 
је онемогућавају бржи развој и допринело сигурности правних су- 
бјеката који у тим трансакцијама учествују. Наравно, постоји опа- 
сност од детаљне регулативе јер би то могло да веже руке послов- 
ним људима. Важни принципи који у сваком случају треба да се по- 
штују су „медијска неутралност” као и широко ослањање на ауто- 
номију воље странака.

Последњих десетак година донет је велик број прописа који 
указују на значај правне регулативе у области електронске трговине.^

Од великог броја правних питања, као најзначајнија се сматра- 
ју: дигитални тј. е-потписи, електронски систем плаћања (EFT), ин- 
телектуална својина, царине и порези, заштита података, заштита 
приватности као и питање електронске размене података у најши- 
рем смислу.

б) Појам

Све до пре неколико деценија једини вал>ан потпис на било 
ком документу био је својеручни потпис (written signature). Кори- 
шћење рачунара у међународним и домаћим комуникацијама на- 
метнуло је питање електронских потписа. Од е-потписа свакако је 
најважнији дигитални потпис који представл>а специјализовану при- 
мену криптографске технологије која се користи да би се њоме 
утврдила тачност поруке и идентитет пошшваоца.

Разлика између својеручног и дигиталног потписа је у томе 
што се сматра да својеручни потпис мора увек бити исти, што с 
друге стране није правило за дигитални потпис, јер пошил>алац по- 
руке може имати интерес да за сваку поруку користи друге крипто- 
графске знаке, чиме се обезбеђује сигурност трансакције, a матема- 
тачки увек може да се докаже да је реч о истом пошшваоцу поруке. 
Ово значи да дигитални потпис може да мери a да је својеручни 
потпис често аморфан и тешко ra је са сигурношћу идентификовати.

Писмени захтеви за документе траже се из бројних разлога при 
чему је најважнија сигурност која се тиме пружа.^

 ̂ Јелена Вилус: ЕлекШронско трГовачко право, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000.

 ̂ Јелена Вилус: ЕлекШронско трГовачко право, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 70.
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Потпис или други облик аутентикације (веродостојности) се 
нормално захтева да би се утврдио идентитет потписника и његова 
намера да буде обавезан оним што је потписао (идентификација). 
Најчешћи облик веродостојности потписа је својеручни потпис. Но- 
вије законодавство и међународне конвенције дозвољавају да се зах- 
тевани потпис може дати у било којој веродостојној форми, као што 
је печат, перфорација, факсимил или електронским средством.

Још 1979. године радна група ЕСЕ о олакшицама међународ- 
них трговинских процедура, предложила је владама и међународ- 
ним организацијама да проуче и размотре могућност коришћења 
електронских средстава у циљу замене својеручног потписа елек- 
тронским.

Затим, захтев да одређена информација или докуменат мора 
бити у оригиналу представља, такође, озбиљну препреку за несме- 
тано обављање електронске трговине. Оригинал може да се захтева 
у циљу обезбеђења интегритета документа. У електронском окруже- 
њу разликовање оригинала и копије је вештачко. Оно што је битно 
код е-поруке јесте да се утврди да је поруку послало одређено лице 
и да иста није измењена тј. да се утврди интегритет и веродостој- 
ност-аутентикација поруке, a за шта постоје различите процедуре.

Сигурност и аутентичност е-порука су од врхунског значаја за 
електронско окружење. Одсуство папирних докумената и својеруч- 
ног потписа отежава да се оригинал разликује од копије. Такође, 
чињеница да електронске поруке могу лакше да се измене без де- 
текције повећава ризик преваре, a потреба за извесном формом по- 
ступка која би обезбедила сигурност је много већа код отворене 
мреже нпр. Интернета, него код затворене мреже где уговорни од- 
носи и поступци обезбеђења гарантују сигурност у погледу иден- 
титета пословних партнера и интегритета послате поруке. Да би се 
спречиле манипулације, лажни захтеви или било које друге злоупо- 
требе при комуникацији грађана са државним органима, неопходно 
је обезбедити постизање аутентификације корисника тј. установити 
механизам који потврђује да захтев заиста потиче од особе чији су 
подаци наведени у интернет-формулару.

У циљу искоришћавања предности које пружају отворене мре- 
же за сада се користи криптографија (шифровање). Оно представља 
моћно средство за заштиту података у рачунару као и у вези са ко- 
муникацијама које се шаљу преко рачунара, али искуство показује 
да га треба опрезно користити. Рачунар брзо изводи компликоване 
шифарске алгоритме али представља и опасност за пробијање неа- 
декватно направљеног шифарског система. Шифровање је „метод и 
процес трансформисања информације из свог изворног (разумљи- 
Bor) облика у шифровани (неразумљиви) облик кроз обрнут процес”.*

* Јелена Вилус: Елекшронско шрГовачко право, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 84, a према Д. Булатовић
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y  погледу савременог начина шифровања у примени су: „бло- 
ковско шифровање”, систем методом Јавног кључа” као и заштита 
лозинки базе података шифровањем.

Постоје различити начини да се један документ потпише елек- 
тронски. Е-потписи који се базирају на „криптографији јавног кљу- 
ча” или „криптографији двоструких кључева” познати су као диги- 
тални потписи. Они се служе алгоритмом који користи два матема- 
тички различита кључа. Тзв. приватни кључ се користи само да би 
се њиме учинио први корак у стварању дигиталног потписа и јавни 
кључ који се користи за проверу дигиталног потписа створеног при- 
ватним кључем. И док је приватни кључ познат само потписнику и 
држи се у тајности, јавни кључ се ставља на увид јавности. Иако су 
јавни и приватни кључеви математички повезани, није могуће от- 
крити приватни кључ тиме што се зна јавни. Процес утврђивања 
веродостојности не мора нужно да открије идентитет власника јав- 
Hor кључа. Прималац поруке мора такође са извесношћу да зна да 
је пошил>алац лице које тврди да је то. Упарени јавни и приватни 
кључеви представл>ају истоветност математичких бројева, али је по- 
требан поуздан механизам да се повеже одређено лице или ентитет 
са упареним кључевима. Ово се чини коришћењем треће стране тј. 
Сертификационог (цертификационог) тела (certification authorities).

Неопходно је уводити криптографске технике у савремену ко- 
муникацију, како би се уштедело време и новац, као и аутентифи- 
кацију корисника како би се постигло безбедно и лако коришћење 
услуга посредством Интернета, без шалтера, без чекања и без печата.

Електронски потпис® је читав низ различитих врста дигитално 
приказаних података попут исписаног имена на крају e-maila, ске- 
ниране слике ручног потписа, тајног PIN кода, компјутерски похра- 
рвеног отиска прста или дигиталног потписа. Он је, функционално 
речено, низ битова који представл>ају нечији идентитет и намеру, a 
да би имао правну снагу, мора на задовољавајући начин да обавља 
одређене функције. Постављају се и додатни захтеви:

1. мора да буде јединствен за особу која га користи;
2. мора бити под искључивом контролом особе која га користи;
3. треба да омогући проверу идентитета корисника;
4. треба да постоји веза између потписа и потписане исправе.

С обзиром на технологију израде, разликујемо три основне вр- 
сте е-потписа:

1. скенирани ручни потпис
2. дигитални потпис
3. биометријски потпис.

и Б. Трифуновић: Шифровање и заштиШа података у  елекШронском преносу новца, 
Стручна књига, Београд, 1995, стр. 160.

9 www.telfor.org.yu/telfor2005/radovi/SAA
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Према Закону о електронском потпису,’° електронски потпис 
означава скуп података у електронском облику који су придружени 
или су логички повезани са електронским документом" и који служе 
за идентификацију потписника.'^

Према Директиви Европског парламента и савета о оквиру за- 
једнице за електронске потписе број 1999/93, електронски потпис 
означава податке у електронском облику који су приложени или се 
логички повезују са другим електронским подацима и служе као метод 
за сврхе утврђивања веродостојности. Овде је електронски потписник 
лице које држи потписничко-стваралачко средство и поступа било у 
своје лично име или у име правног или физичког лица које заступа.

Према Модел закону UNCITRAL-a о електронској трговини 
(чл. 7) када се од једног лица захтева потпис, тај услов се сматра 
испуњеним у односу на поруку, уколико је: коришћен метод којим 
се идентификује то лице и његова сагласност са информацијом коју 
порука садржи и уколико је тај метод поуздан у мери која се сматра 
одговарајућом за сврху за коју је порука генерисана или комуници- 
рана у светлости свих околности, укључујући сваки релевантни спо- 
разум.'^ Поруци која је послата електронским путем неће се одузети 
правно дејство само зато што је послата на начин који се разликује 
од оног којим се то чини код папирне документације. Прихватањем 
прилаза функционалне једнакости овај чл. 7. се усмерава на основ- 
ну функцију потписа тј. на идентификовање аутора документа и ин- 
дикације о његовој сагласности са садржином nopyKe.'"*

в) Врсте електронског потписа

Према Закону, постоји електронски потпис и квалификовани 
електронски потпис.

Електронски потпис може да има правно дејство и може се ко- 
ристити као доказно средство у законом уређеном поступку изузев 
када се захтева, у складу са посебним законом, да само својеручни 
потпис има правно дејство и доказну снагу.

Квалификовани електронски потпис мора да задовољи одређене 
законом предвиђене услове да би производио правно дејство, a то су:

‘0 Сл. гласник PC, број 135/2004.
'' Електронски документ — документ у електронском облику који се користи у 

правним пословима и другим правним радњама, као и у управном, судском или дру- 
гом поступку пред државним органом.

Електронски потписник — лице које поседује средства за електронско пот- 
писивање и врши електронско потписивање у своје име или у име правног или фи- 
зичког лица.

'3 Модел закон UNCITRAL-a из 2001.
Јелена Вилус: Електронско Шр1овачко право, ECPD — Електронски центар за 

мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 73.
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— искључиво je повезан са потписником;
— недвосмислено идентификује потписника;
— настаје коришћењем средстава којима потписник може само- 

стално да управља и која су искључиво под надзором потписника;
— директно је повезан са подацима на које се односи, и то на 

начин који недвосмислено омогућава увид у било коју измену из- 
ворних података;

— формиран је средствима за формиран>е квалификованог е-пот- 
писа;

— проверава се на основу квалификованог електронског серти- 
фиката потписника.

Такође, квалификовани е-потпис у односу на податке у елек- 
тронском облику има исто правно дејство и доказну снагу као и 
својеручни потпис, односно својеручни потпис и печат, у односу на 
податке у папирном облику.

Према Директиви број 1999/93, постоји електронски и „појача- 
ни” електронски потпис.

„Појачани” е-потпис мора да испуњава додатне услове, као и 
квалификовани е-потпис према нашем Закону, a то су:

— постоји јединствена веза са потписником;
— у стању је да се идентификује потаисник;
— створен је коришћењем средстава тако да га потписник мо- 

же држати под својом сопственом контролом и
— повезан је са подацима на које се односи на такав начин да 

свака накнадна измена података може да се открије.

Према нацрту Правила UNCITRAL-a наводи се да поред диги- 
талног потписа постоје и други, као на пример:

— „нешто што ти јеси” — отисак прста, својеручни потпис;
— „нешто што ти знаш” — лозинка, PIN број;
— „нешто што ти имаш” — одређени кључ, симбол, итд.

г) Сертификациона (цертификациона) тела 
и електронски сертификати

Сертификационо тело игра велику улогу у обезбеђивању при- 
хватања и правног признања дигиталних тј. генерално електронских 
потписа и правне сигурности електронске трговине. Неопходно је 
да се услуге одређеног сертафикационог тела признају као практич- 
не, поуздане и правно обавезујуће. Ова тела постоје у многим зе- 
мљама у свету, с тим да су се најпре појавила у САД-у и тамо 
остварила запажене резултате. Битно је да су то органи домаће др- 
жаве и да се по домаћим, a не међународним прописима, та тела
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оснивају, одређује се њихова надлежност и одговорност. Цертифи- 
кационо тело треба да изда цертификат у вези са криптографским 
кључевима. Комисија УН за међународно трговинско право сматра 
да услове за оснивање ових тела треба препустити домаћем праву и 
да је конкуренција у овој области добра и пожељна. Према Једно- 
образним правилима UNCITRAL-a, Тело треба да поседује одгова- 
рајућу инфраструктуру, стручне запослене кадрове, поуздан и оп- 
штепознат систем hardware и software, довољна финансијска сред- 
ства, успостављање одговарајуће процедуре за лако и брзо прикази- 
вање информација, и тако даље. Затим, СТ може да се уговором 
ослободи одговорности за било коју штету до које је дошло услед 
ослањања на цертификат (нпр. недостаци у цертификату, технички 
поремећаји...). Што се тиче ограничења и искључења одговорности, 
ставови су опречни. Земље common law система су биле против 
уношења овакве одредбе, док су земље civil law система инсистира- 
ле да се оваква одредбе задржи. Издавањем цертификата, СТ одго- 
вара сваком лицу које се разумно ослања на цертификат и то за 
грешке у самом цертификату сем ако је у стању да докаже да су 
преузете све разумне мере да се такве грешке избегну и за пропуст 
регистровања опозива цертификата.

Што се тиче страних цертификационих тела, важе слични усло- 
ви као и за домаћа.

Мишљења међународних организација која се баве проблема- 
тиком ових тела нису јединствена јер су у питању интереси јавних и 
приватних организација које се овим питањем баве. С једне стране 
реч је 0 томе да се у појединим сегментима (нпр. војска) поверљиве 
информације сачувају, a с друге стране приватне компаније које у 
погледу издавања цертификата виде извор огромне зараде, инси- 
стирају на отворености система и могућности да се овом врстом де- 
латности баве сви они који испуњавају основне техничко-техноло- 
шке услове.

Да би се повезали упарени кључеви, приватни и јавни, с прет- 
постављеним потписником, сертификационо тело издаје сертифи- 
кат који представља електронски запис са листом јавних кључева 
као и других детаља и потврђује да је претпостављени потписник 
идентификован у сертификату као лице које одговара издаваоцу 
приватног кључа. Овако издат сертификат мора да потпише лице 
овлашћено у име сертификационог тела чији потпис може такође 
да провери неко друго сертификационо тело a и тај потпис може да 
се проверава све док се коначно не утврди сигурност е-потписа.

Сертификат који издаје СТ може да обухвати информације о 
идентитету потписника и СТ које га издаје, датум када истиче сер- 
тификат, ограничење одговорности као и друге информације зави- 
сно од цил>а трансакције за коју се кључ користи. Сертификат може 
да се поништи због лажног представљања материјалних чињеница;
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може да се суспендује или опозове од стране СТ ако се приватни 
кључ фалсификује, итдЈ’

Утврђивања одређених критеријума за делатности и рад СТ 
преко издавања дозвола (лиценци) или државног одобрења сматра 
се неопходним за унапређење поверења у веће коришћење е-пот- 
писа.

Електронски сертификат, у смислу Закона, је електронска по- 
тврда којом се потврђује веза између података за проверу е-потписа 
и идентитета корисника; њих издаје сертификационо тело.

Квалификовани еле1сгронски сертификат је електронски серти- 
фикат који је издат од стране сертификационог тела за издавање 
квалификованих електронских сертификата и садржи податке пред- 
виђене Законом.

Сертификационо тело, у смислу Закона, јесте правно лице које 
другим правним и физичким лицима пружа услуге издавања елек- 
тронских сертификата, као и друге услуге повезане са овом делат- 
ношћу. Ако сертификационо тело испуњава у Закону, чл. 18, по- 
бројане услове, надлежни орган, који иначе води њихову евиденци- 
ју, доноси решење о упису у Регистар. Решење се доноси на захтев 
сертификационог тела, у року од 30 дана од дана подношења уред- 
Hor захтева и мора да садржи регистарски број и датум уписа серти- 
фикационог тела у Регистар. Сертификационо тело може почети да 
пружа услуге издавања квалификованих електронских сертификата 
даном уписа у Регистар. Оно је дужно да: обезбеди да сваки издати 
електронски сертификат садржи све потребне податке, да изврши 
проверу идентитета корисника за кога врши услуге сертификације, 
да обезбеди тачност и целовитост података које уноси у евиденци- 
ју издатих сертификата, да омогући сваком заинтересованом лицу 
увид у податке, да обезбеди видљив податак о тачном времену и да- 
туму, итд. Затим, сертификационо тело је дужно да прекине услугу 
сертификације, односно изврши опозив издатих квалификованих 
сертификата, и то када:

1. опозив сертификата захтева власник сертификата или његов 
пуномоћник;

2. власник сертификата изгуби пословну способност или је пре- 
стао да постоји или су се околности које битно утичу на важење 
сертификата промениле;

3. утврди да је податак у сертификату погрешан;
4. утврди да су подаци за е-потписивање или информациони 

систем власника сертификата угрожени на начин који утиче на поу- 
зданост и безбеднсот израде е-потписа;

5. престаје с радом или му је рад забрањен, a издати сертифи- 
кати су важећи.

•5 Јелена Вилус: Епекшронско шр1овачко право, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 83—87.
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Електронски сертификат које издаје страно сертификационо те- 
ло равноправни су са домаћим електронским сертификатима. Ква- 
лификовани електронски сертификати равноправни су са домаћим 
уколико је инострано тело добило решење од надлежног органа или 
ако потичу из земље са којом постоји билатерални споразум о ме- 
ђусобном признању квалификованих е-сертификата.

Према Директиви број 1999/93, цертификат значи електронско 
уверење које повезује проверу потписа података са лицем и потвр- 
ђује идентитет таквог лица.

Квалификовани цертификат је цертификат који испуњава захте- 
ве постављене у Додатку I, a издат је од стране провајдера цертифи- 
кационих услуга који испуњава услове наведене у Додатку II.

Провајдер цертификационе услуге је ентитет, правно или физич- 
ко лице које издаје цертификате и обезбеђује друге услуге које се 
односе на електронске потписе.

ЗА К Љ У Ч А К

Електронско пословање и електронска трговина као његов са- 
стави део новије су појаве у савременом пословању, тачније у трго- 
вини, праву, пословним односима између појединаца (физичких 
лица), затим појединаца и привредних организација, a највише из- 
међу банака као и банака и њихових клијената.

Револуционарне појаве као што су: електронски потписи, елек- 
тронска размена података, електронски начин плаћања, кућно бан- 
карство, виртуелне продавнице и куповина путем Интернета као и 
закључивање уговора и најразличитијих врста послова путем Интер- 
нета и друге појаве, допринеле су брзини, квалитету и квантитету 
учињених пословних трансакција, a све то с мањим утрошком сред- 
става.

Мада, као и сваки други вид пословног односа, и овај има сво- 
је недостатке који се очитују у томе што је нов и правно не у потпу- 
ности регулисан, с бројним празнинама нарочито у националним 
законодавствима; сигурност самих пословних трансакција може би- 
ти угрожена на различите начине обзиром да је у питању закључи- 
вање послова путем WWW-a.

Међународне организације, Комисија УН за међународно трго- 
винско право — UNCITRAL, Међународна трговинска комора — 
ICC, Економска комисија УН за Европу — радна група 4 — СЕ- 
FAST, Европска економска заједница, предузеле су активности на 
овом пољу које су донеле видљиве резултате. Националне државе су 
та решења имплементирале у своје законодавство стварајући тиме 
правну основу за е-трговину и њене сегменте. Тиме се постепено 
уноси правна сигурност у е-пословне односе, што је веома важ- 
но пословним људима, као и банкама и другим организацијама, с
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обзиром да сада имају правну регулативу на коју ће да се ослоне и 
која им пружа колику-толику сигурност да своје односе уреде на 
њима прихватљив начин.

Генерално, ова област је новија у савременом свету. С обзиром 
да је широко прихваћена, национални законодавци не стижу да, до- 
вољном брзином, донесу законе и регулишу новонастале установе, 
институте и односе проистекле из тога, те су многе међународне 
организације принуђене да доносе регулативу на међународном ни- 
воу — Европски модел EDI споразум, Директива Европског парла- 
мента и савета о оквиру заједнице за електронске потписе број 
1999/93,'* Модел закон UNCITRAL-a о електронској трговини, Мо- 
дел закон о међународном преносу средстава из 1992. године и 
Конвенција УН о независним гаранцијама и stand-by акредитивима 
из 1995. године, итд., a која за сада пружа преко потребну сигур- 
ност и стабилност у међународним правним и економским послов- 
ним односима.

Наша земља је кренула путем већине европских земал>а, те је 
2004. године усвојила Закон о електронском потпису. Без обзира 
што још увек у пракси није заживео, његово доношење представл>а 
значајан корак ка даљем регулисању области електронске трговине.

Закон је урађен у складу са савременим начелима у области 
е-пословања и е-трговине с обзиром да треба да удовољи захтевима 
и потребама праксе, првенствено пословних људи, којима је у инте- 
ресу да имају правну основу на коју могу да се ослоне.

■* Јелена Вилус: Елекшронско шрговачко ираво, ECPD — Електронски центар за 
мир и развој, Универзитет за мир УН, Београд, 2000, стр. 173—181
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