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О ЕЛЕК ТРОН СКОЈ ФОР МИ УГО ВО РА  
У ДО МА ЋЕМ ПРА ВУ*

Сажетак: Елек трон ска фор ма уго во ра је но ви ин сти тут обли га ци о-
ног пра ва ко ји је на стао као по сле ди ца раз во ја елек трон ске тр го ви не и 
на сто ја ња да се уго во ри ма за кљу че ним пу тем ин тер не та обез бе ди прав но 
деј ство. На ни воу Европ ске уни је до не ти су про пи си са ци љем да се от кло-
не пре пре ке пу но ва жном за кљу че њу уго во ра елек трон ским пу тем, а јед на 
од тих пре пре ка су сва ка ко усло ви ко ји се ти чу фор ме уго во ра. На кон то га 
усле ди ле су од го ва ра ју ће из ме не по сто је ћих про пи са у зе мља ма чла ни ца ма 
Европ ске уни је, али и зе ма ља ма ко је на сто је да то у бу дућ но сти по ста ну. 
У ра ду је ис пи та на по доб ност елек трон ске фор ме да за ме ни пи са ну у слу-
ча је ви ма ка да је она пред ви ђе на као би тан услов за пу но ва жан на ста нак 
уго во ра. Та ко ђе, у ра ду су ана ли зи ра на до ма ћа за ко но дав на ре ше ња ко ја се 
од но се на елек трон ску фор му уго во ра. Осим то га, ис пи та но је да ли у За-
ко ну о обли га ци о ним од но си ма по сто ји основ за при зна ње елек трон ске 
фор ме уго во ра као за ме не за пи са ну, те је дат пред лог на чи на ре гу ли са ња 
елек трон ске фор ме уго во ра ра ди от кла ња ња по сто је ћих не ја сно ћа на ко је 
су ау то ри ука за ли у ра ду.

Кључнеречи: елек трон ска фор ма уго во ра, пи са на фор ма уго во ра, за-
кљу че ње уго во ра елек трон ским пу тем, елек трон ски пот пис.

* Рад је на стао као ре зул тат ра да у окви ру про јек та „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни 
иза зо ви“ чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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1. УВОД

Упо тре ба ра чу на ра, ра чу нар ских мре жа и мо дер них сред ста ва ко му ни-
ка ци је уне ла је зна чај не про ме не у све сфе ре жи во та. Та ко је и по сло ва ње 
без њи хо ве упо тре бе по ста ло го то во не за ми сли во. Из ме ђу оста лог, ра чу на ри 
и ра чу нар ске мре же (пр вен стве но Ин тер нет) сва ко днев но се ко ри сте при ли-
ком за кљу чи ва ња уго во ра и дру гих прав них по сло ва, ка ко из ме ђу при вред-
них су бје ка та, та ко и из ме ђу по је ди на ца. Због то га, кра јем 20. и по чет ком 
21. ве ка у САД и Евро пи су пред у зе те ме ре у ци љу ре гу ли са ња прав ног про-
ме та ко ји се од ви ја ко ри шће њем сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је. У 
Европ ској уни ји су до не те две ди рек ти ве, Ди рек ти ва о прав ном окви ру За-
јед ни це за елек трон ске пот пи се1 и Ди рек ти ва Европ ске за јед ни це о не ким 
прав ним аспек ти ма услу га ин фор ма ци о ног дру штва, а на ро чи то о елек трон-
ској тр го ви ни на уну тра шњем тр жи шту2. Ове ди рек ти ве до не те су са ци љем 
да се уче сни ци ма на тр жи шту обез бе ди ве ћи сте пен прав не си гур но сти и 
по уз да ња у елек трон ско по сло ва ње, а ти ме, по сле дич но, и под стак не раз вој 
елек трон ске тр го ви не. У ве зи са ти ме, би ло је по треб но ре гу ли са ти и елек-
трон ску фор му уго во ра и ње но деј ство код за кљу че ња уго во ра за ко је је за-
ко ном пред ви ђе на од ре ђе на фор ма. Убр зо на кон до но ше ња ових ди рек ти ва, 
у зе мља ма чла ни ца ма Европ ске уни је до не ти су про пи си ко јим се ре гу ли шу 
елек трон ска тр го ви на, елек трон ски пот пи си и елек трон ска фор ма уго во ра. 
Са ци љем ускла ђи ва ња до ма ћег пра ва са пра вом Европ ске уни је и у Ре пу бли-
ци Ср би ји су до не ти За кон о елек трон ском пот пи су3 из 2004. го ди не и За кон 
о елек трон ском до ку мен ту4 и За кон о елек трон ској тр го ви ни5 из 2009. го ди-
не. У овим за ко ни ма са др жа не су и од ред бе ко јим је ре гу ли са на елек трон ска 
фор ма уго во ра. Ме ђу тим, због на чи на на ко ји је то учи ње но, на ста ле су не до-
у ми це у по гле ду то га шта је за пра во елек трон ска фор ма уго во ра, да ли су 
уго во ри у елек трон ској фор ми исто што и уго во ри за кљу че ни елек трон ским 
пу тем и ка кав је од нос елек трон ске фор ме уго во ра пре ма дру гим фор ма ма 
уго во ра. У ме ђу вре ме ну је ЗЕлТ измењен, а ЗЕл Пот и ЗЕл Док(2009) су пре-

1 Di rec ti ve 1999/93/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 13 De cem ber 
1999 on a Com mu nity fra me work for elec tro nic sig na tu res, OJ L 13, 19. 01. 2000, pp. 12-20. У 
да љем тек сту: Ди рек ти ва о елек трон ском пот пи су.

2 Di rec ti ve 2000/31’/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 8 Ju ne 2000 on 
cer tain le gal aspects of in for ma tion so ci ety ser vi ces, in par ti cu lar elec tro nic com mer ce, in the 
In ter nal Mar ket (‘Di rec ti ve on elec tro nic com mer ce’), Of fi cial Jo ur nal of the Eu ro pean Com mu-
ni ti es (OJ) L 178, 17. 07. 2000, pp. 1-16. У да љем тек сту: Ди рек ти ва о елек трон ској тр го ви ни.

3 За кон о елек трон ском пот пи су (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04). У да љем тек сту: 
ЗЕл Пот.

4 За кон о елек трон ском до ку мен ту („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09).У да љем 
тек сту: ЗЕл Док(2009).

5 Закон о електронској трговини („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009 и 95/2013). У даљем тек-
сту: ЗЕлТ.
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ста ли да ва же до но ше њем но вог За ко на 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 њу6. 
Овим за ко ном из вр ше не су из ме не у скла ду са Уред бом ЕУ бр. 910/2014 о 
елек трон ској иден ти фи ка ци ји и услу га ма по ве ре ња за елек трон ске тран сак-
ци је на уну тра шњем тр жи шту и ста вља њу из ван сна ге Ди рек ти ве 1999/93/ЕЗ 
(Ди рек ти ве о елек трон ском пот пи су).7 Ипак, до но ше ње ЗЕл Док ни је до ве ло 
и до от кла ња ња на ве де них не ја сно ћа у ве зи са елек трон ском фор мом уго-
во ра. Сто га ће у ра ду би ти ре чи о елек трон ској фор ми уго во ра, ње ном деј ству 
и од но су пре ма пи са ној фор ми уго во ра, као и на чи ну на ко ји је ре гу ли са на 
у ва же ћем до ма ћем за ко но дав ству. 

2. О ЕЛЕК ТРОН СКОЈ ФОР МИ УГО ВО РА УОП ШТЕ

Фор ма уго во ра пред ста вља спољ ни об лик ма ни фе сто ва ња са др жи не 
во ља уго вор них стра на. У са вре ме ном уго вор ном пра ву ва жи на че ло кон-
сен су а ли зи ма пре ма ко јем је за на ста нак уго во ра до вољ на про ста са гла сност 
во ља уго вор них стра на.8 То јест, са др жи на са гла сних из ја ва во ља уго вор-
них стра на не мо ра да бу де из ра же на у од ре ђе ном, спољ ном об ли ку, већ је 
до вољ но да се стра не о за кљу че њу уго во ра, као и сво јим пра ви ма и оба ве-
за ма ко је из ње га тре ба да на ста ну са гла се усме но. Ме ђу тим, од овог пра ви-
ла мо гу би ти пред ви ђе ни из у зе ци ка ко за ко ном, та ко и во љом уго вор них 
стра на. У том слу ча ју, фор ма по ста је је дан од бит них усло ва за пу но ва жан 
на ста нак уго во ра по ред спо соб но сти уго ва ра ња, са гла сно сти во ља, пред ме-
та и ка у зе уго во ра. Та ко на ста нак уго во ра мо же би ти усло вљен пре да јом 
ства ри (ре ал на фор ма) или из ра жа ва њем са др жи не из ја вље них во ља у ви ду 
ис пра ве без уче шћа (пи са на фор ма) или са уче шћем но си ла ца јав них овла-
шће ња (јав но бе ле жнич ки ове ре на ис пра ва, јав но бе ле жнич ки по твр ђе на 
(солемнизована) приватна ис пра ва или јав но бе ле жнич ки за пис). 

Као по сле ди ца раз во ја елек трон ске тр го ви не и уоп ште упо тре бе елек-
трон ских сред ста ва при ли ком за кљу чи ва ња уго во ра, али и трен да под сти-
ца ња за ме не пи са них до ку ме на та елек трон ским, у са вре ме ном уго вор ном 

6 За ко на 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 (“Сл. гла сник РС“, бр. 94/2017). У да љем тек сту: ЗЕл Док.

7 Re gu la tion (EU) No 910/2014 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 July 
2014 on elec tro nic iden ti fi ca tion and trust ser vi ces for elec tro nic tran sac ti ons in the in ter nal mar ket 
and re pe a ling Di rec ti ve 1999/93/EC. У да љем тек сту: Уред ба 910/2014. 

8 Чл. 67, ст. 1 За ко на о обли га ци о ним од но си ма (“Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 
45/89 –од лу ка УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл лист СЦГ“, бр. 1 /2003 – Устав на 
по ве ља). У да љем тек сту: ЗОО. О на че ли ма кон сен су а ли зма и фор ма ли зма вид. у Јо жеф 
Сал ма, „Фор ма обли га ци о них уго во ра“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 
(Збор ник ра до ва ПФНС), 1/1985, 204–206.
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пра ву по чет ком 21. ве ка по ста ла је ак ту ел на још јед на вр ста фор ме уго во ра 
– елек трон ска фор ма. И по ред то га што се по ми ње у од ред ба ма за ко на ко јим 
се ре гу ли шу елек трон ска тр го ви на, елек трон ски до ку мент и елек трон ски 
пот пис, елек трон ска фор ма уго во ра ни је у до вољ ној ме ри би ла пред мет ин те-
ре со ва ња до ма ћих ау то ра. 

О елек трон ској фор ми уго во ра се у упо ред ном пра ву и те о ри ји пр вен-
стве но го во ри као о фор ми ко ја мо же да за ме ни пи са ну фор му или пак ко ја 
пред ста вља са мо јед ну ва ри јан ту пи са не фор ме. Не спор но је да у овој фор ми 
мо гу би ти пу но ва жно за кљу че ни уго во ри ко ји су ина че кон сен су ал ни. Али 
да би елек трон ска фор ма мо гла да за ме ни за ко ном пред ви ђе ну пи са ну фор му 
по треб но да ова фор ма по ква ли те ту од го ва ра пи са ној. То зна чи да је по треб-
но да усло ви пред ви ђе ни за пи са ну фор му мо ра ју би ти на од го ва ра ју ћи на чин 
ис пу ње ни и са чи ња ва њем уго во ра у елек трон ској фор ми, као и то да овом 
фор мом мо ра ју би ти ис пу ње ни ци ље ви ко јим пи са на фор ма слу жи. Због то га 
ће у овом де лу ра да пред мет ана ли зе би ти еле мен ти пи са не фор ме и ци ље-
ви ко је она тре ба да оства ри, као и мо гућ ност елек трон ске фор ме да је на 
од го ва ра ју ћи на чин за ме ни.

2.1. Пи са на фор ма

Пи са на фор ма је „пи сме на ре дак ци ја уго во ра на од ре ђе ној ис пра ви, 
ко ја је на пи са на ру ком, (...) или дру гим сред ством и ко ја је сво је руч но пот-
пи са на од уго вор них стра на ко је се оба ве зу ју“.9 До но ше њем За ко на о јав ном 
бе ле жни штву у од ре ђе ној ме ри опао је зна чај пи са не фор ме, ме ђу тим то је 
фор ма у ко јој се и да ље за кљу чу је нај ве ћи број уго во ра на ро чи то уко ли ко се 
узму у об зир и уго во ри ко ји су ина че кон сен су ал ни, али чи ји пу но ва жан на-
ста нак је во љом уго вор них стра на усло вљен са чи ња ва њем у пи са ној фор ми. 

9 Сло бо дан Пе ро вић, Фор мал ни уго во ри у гра ђан ском пра ву, Бе о град 1964, 61. У ЗОО 
за ову фор му ко ри сти се тер мин „пи сме на фор ма“. Овај тер мин пре о вла ђу је у до ма ћој те о ри ји. 
Та ко у С. Пе ро вић (1964), 61, Ја ков Ра ди шић, Обли га ци о но пра во, Ниш 2016, 120; Љу би ша 
Ми ло ше вић, Обли га ци о но пра во, Бе о град 1974, 81-83; Јо жеф Сал ма, Обли га ци о но пра во, 
Но ви Сад 2009, 316-319; Да ни ца По пов, Гра ђан ско пра во (оп шти део), Но ви Сад 2012, 203; 
Ма ри ја Ка ра ни кић Ми рић, „Исто ри ја по о штра ва ња за кон ске фор ме уго во ра о оту ђе њу не-
по крет но сти у срп ском пра ву“, Те ме, 4/2015, 1296. Ви ше о ар гу мен ти ма ко ји го во ре у при лог 
аде кват но сти тер ми на „пи сме на фор ма“ вид. у Не над Те шић, „О зна ча ју фор ме за про мет 
не по крет нно сти – aнализа суд ске прак се пре уво ђе ња јав но бе ле жнич ког за пи са у срп ско 
правo“, Ускла ђи ва ње по слов ног пра ва Ср би је с пра вом Европ ске уни је (ур. Вук Ра до вић), 
Бе о град 2014, фн. 32, 486, 487. 

Са дру ге стра не, тер мин „пи са на фор ма“ све че шће се ко ри сти у до ма ћој ли те ра ту ри. 
Та ко у Оли вер Ан тић, Обли га ци о но пра во, Бе о град 2012, 344; Вла ди мир В. Во ди не лић, Гра-
ђан ско пра во, Увод у гра ђан ско пра во и оп шти део гра ђан ског пра ва, Бе о град 2014, 164; Ду шан 
Ни ко лић, Увод у си стем гра ђан ског пра ва, Но ви Сад 2017, 339-341; Са ња Ра до ва но вић у 
Бо јан Пај тић, Са ња Ра до ва но вић, Ати ла Ду даш, Обли га ци о но пра во, Но ви Сад 2018, 240.
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Пи са на ис пра ва мо же се де фи ни са ти као у текст преточенa изјавa ко ја 
је ра зу мљи ва тре ћем ли цу, из ко је се мо же ви де ти ко ју је са чи нио и ко ја 
слу жи као до каз не ке прав но ре ле вант не чи ње ни це.10 

2.1.1. Еле мен ти пи са не фор ме

Пре ма ЗОО, „ка да је за за кљу че ње уго во ра по треб но са ста ви ти ис пра-
ву, уго вор је за кљу чен ка да ис пра ву пот пи шу сва ли ца ко ја се њи ме оба ве-
зу ју“.11Да кле, пи са на фор ма уго во ра са сто ји се из два еле мен та, тек ста и 
пот пи са уго вор них стра на. 

У тек сту уго во ра се пи са ним зна ци ма из ра жа ва са др жи на из ја ва во ља 
уго вор них стра на. Текст из ја ве во ље не мо ра би ти на пи сан сво је руч но, већ 
мо же би ти са чи њен и по мо ћу од ре ђе ног тех нич ког сред ства (нај че шће ра-
чу на ра) или од стра не тре ћег ли ца.12 Пре ма ЗОО, за ис пу ње ност усло ва 
пи са не фор ме ни је нео п ход но да из ја ве во ља обе ју уго вор них стра на бу ду 
из ра же не на ис тој ис пра ви, већ је до вољ но да стра не „из ме ња ју пи сма“, тј. 
да сва ка стра на пре да дру гој ис пра ву ко јом се оба ве зу је.13 Ове ис пра ве не 
мо ра ју би ти иден тич не у по гле ду са др жи не, али мо ра ју би ти са гла сне кад 
је реч о бит ним еле мен ти ма уго во ра.14 

Дру ги са став ни део пи са не фор ме уго во ра је пот пис. По пра ви лу, у 
тек сту из ра же ну во љу уго вор них стра на пот пи сом по твр ђу ју обе уго вор не 
стра не, ме ђу тим за ис пу ње ност усло ва пи са не фор ме код јед но стра но оба-
ве зу ју ћих уго во ра до во љан је и пот пис са мо оне стра не ко ја се уго во ром 
оба ве зу је.15 Пот пис тре ба да бу де сво је ру чан, те упо тре ба фак си ми ла у ову 
свр ху ни је до пу ште на.16 Из у зет но, уко ли ко је уго вор на стра на не пи сме на, 

10 Cri stoph Re it hmann, All ge me i nes Ur kun den recht, Be we i se, Be grif fe und Be we i sre geln, 
Köln 1972, 1-4. На ве де но пре ма Jörg Bet ten dorf, „Elek tro nische Do ku men te und Form qu a lität“, 
Re i nische No tar ze itschrift (RnotZ), 2005, 277; Kla us Ton ner, Ar min Wil ling mann, Ma ri na Tamm, 
Ver trag srecht Kom men tar, Köln 2010, 75.

11 Чл. 72, ст. 1 ЗОО.
12 Бо рис Ви знер, Ко мен тар За ко на о об ве зним (обли га ци о ним) од но си ма, За греб 1978, 

331; Ton ner, Wil ling mann, Tamm, 75; Hel mut Köhler, BGB All ge me i ner Teil, Ein Stu di en buch, 
München 2013, 187.

13 Чл. 72, ст. 4 ЗОО. 
14 Б. Ви знер, 331. Бог дан Ло за у Ко мен тар За ко на о облиг ци о ним од но си ма (ред. Бо-

ри слав Т. Бла го је вић, Вр ле та Круљ), Бе о град 1980, 218. Су прот но то ме, у не мач ком пра ву 
се за ис пу ње ње усло ва пи са не фор ме зах те ва је дин стве ност ис пра ве (Ein he i tlic hke it der Ur-
kun de). Вид. §126 III не мач ког Гра ђан ског за ко ни ка (Bürger lic hes Gesetzbuchод 2. ја ну а ра 
2002. го ди не (Bun des ge set zblatt. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), по след њи пут ме њан чла ном 4d 
за ко на од 18. де цем бра 2018. го ди не (Bun des ge set zblatt. I S. 2651). У да љем тек сту: НГЗ.

15 Чл. 72, ст. 1 ЗОО. 
16 С. Ра до ва но вић (2018) 240. У том сми слу, у не мач кој ли те ра ту ри вид. у Hans Brox, 

Wolf Di e trich Wal ker, All ge me i ner teil des BGB, München 2014, 140. У до ма ћој ли те ра ту ри 
по је ди ни ау то ри за сту па ју дру га чи ји став у по гле ду мо гућ но сти упо тре бе фак си ми ла у 
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уме сто сво је руч ног пот пи са, до вољ но је да на ис пра ву ста ви ру ко знак, ове рен 
од стра не два ли ца или су да, од но сно дру гог ор га на (јав ног бе ле жни ка).17 
Уго вор ни ци ста вља ју пот пис ис под тек ста, чи ме на тај на чин по твр ђу ју да 
је у ње му са др жа на њи хо ва во ља. 

2.1.2 Функ ци је пи са не фор ме

Ус по ста вља ње на че ла кон сен су а ли зма пр вен стве но је има ло за циљ да 
се олак ша за кљу чи ва ње уго во ра и на тај на чин спре чи успо ра ва ње прав ног 
про ме та не по треб ним фор мал но сти ма. Због то га, иза усло вља ва ња пу но ва-
жно сти уго во ра ње го вим за кљу чи ва њем у од ре ђе ној фор ми од стра не за ко но-
дав ца увек се кри је од ре ђе ни циљ.18 Ци ље ви ко јим од ре ђе на фор ма уго во ра 
слу жи мо гу би ти раз ли чи ти.19

Као функ ци је, од но сно ци ље ви пи са не фор ме у до ма ћој те о ри ји се нај-
че шће на во де функ ци ја до ка зи ва ња и за штит на функ ци ја.20 Функ ци ја до-
ка зи ва ња (Be we is funk ti on, Be we is zweck) се са сто ји у то ме да пи са на ис пра ва 
слу жи као до каз о по сто ја њу уго во ра и ње го вој са др жи ни. Фор му ли са њем 
из ја ва во ље уго вор них стра на у пи са ни до ку мент сма њу је се мо гућ ност да 
се из ме ђу стра на ја ви спор у ве зи са њи хо вим пра ви ма и оба ве за ма из уго-
вор ног од но са или се ти ме бар скра ћу ју и по јед но ста вљу ју спо ро ви чи ме се, 
по сле дич но до при но си прав ној за шти ти и про це сној еко но ми ји.21

За штит на функ ци ја фор ме под ра зу ме ва за шти ту по је ди нач них ин те-
ре са уго вор них стра на, али и тре ћих ли ца, као и за шти ту оп штег ин те ре са. 
За шти та ин те ре са јед не или обе ју уго вор них стра на са сто ји се у њи хо вој 
за шти ти од пре на гље ног и не про ми шље ног за кљу чи ва ња уго во ра. Пред ви-

за кљу че њу уго во ра у пи са ној фор ми. Пре ма схва та њу ових ау то ра упо тре ба фак си ми ла у 
са чи ња ва њу уго во ра у пи са ној фор ми до пу ште на је уко ли ко је то уо би ча је но у по слов ном 
про ме ту. Вид. у Б. Ви знер, 333, Б. Ло за, 218, 219 и О. Ан тић, 345. У ау стриј ском Гра ђан ском 
за ко ни ку и швај цар ском За ко ни ку о обли га ци ја ма је из ри чи то пред ви ђе на мо гућ ност упо-
тре бе фа ски ми ла ка да је то у про ме ту уо би ча је но. Вид. § 886 ау стриј ског Оп штег гра ђан ског 
за ко ни ка (All ge me i nes bürger lic hes Ge set zbuch für die ge sam mten de utschen Erbländer der 
Öe ster re ic hischen Mo nar chie) из 1811 са из ме на ма и чл. 14 швај цар ског За ко ни ка о обли га-
ци ја ма (Bun des ge setz be tref fend die Ergänzung des Schwe i ze rischen Zi vil ge set zbuc hes (Fünfter 
Teil: Obli ga ti o nen recht)) из 1911. са из ме на ма.

17 Чл. 72, ст. 2 ЗОО. Ово пра ви ло при ме ни ће се и у слу ча ју ка да уго вор на стра на, иа-
ко пи сме на, због фи зич ког не до стат ка или не спо соб но сти, ни је у мо гућ ност да се пот пи ше., 
Б. Ви знер, 333.

18 Hein Kötz, Ver trag srecht, Tübin gen 2012, 73. 
19 У не мач кој те о ри ји Ман ков ски го во ри о чак 14 раз ли чи тих ци ље ва фор ме уго во ра. 

Ме ђу тим, за оства ре ње не ких од ових ци ље ва по треб на је стро жа фор ма од пи са не. Вид. 
Pe ter Man kow ski, „Form zwec ke“, Ju ri sten Ze i tung, 13/2010, 662-668.

20 С. Пе ро вић (1964), 43, 44; Б. Ви знер. 312, С. Ра до ва но вић (2018), 239. 
21 P. Man kow ski, 663, 664. 
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ђа њем оба ве зне фор ме се оно ме ко ји же ли да учи ни прав но ре ле вант ну из-
ја ву во ље да је по след ња шан са да то озбиљ но раз мо три.22 Њо ме се уго вор ним 
стра на ма омо гу ћа ва да „на мо ме нат за ста ну и по ста ну све сне оби ма прав ног 
по сла ко ји тре ба да за кљу че“.23 Овај циљ фор ме да упо зо ри стран ке на зна-
чај по сле ди ца за кљу че ња уго во ра и спре чи њи хо во ола ко и пре на гље но 
за кљу чи ва ње се у не мач кој ли те ра ту ри ана ли зи ра као по себ на функ ци ја 
фор ме уго во ра уоп ште, а ти ме и пи са не фор ме и на зи ва се функ ци јом, од но сно 
ци љем упо зо ре ња (War nfunk ti on, Warn zweck). У окви ру за штит не функ ци је 
у до ма ћој ли те ра ту ри се још на во ди да она слу жи и за шти ти оп штег ин те-
ре са, као и оправ да них прав них ин те ре са ко је тре ћа ли ца има ју у од но су на 
да ти уго вор.24 Као при мер оп штих ин те ре са ко ји се шти те фор мом уго во ра 
на во де се конт ро ла про ме та од ре ђе них до ба ра, као и раз ло зи фи скал не при-
ро де, ме ђу тим, због њи хо вог зна ча ја, за ко но да вац, по пра ви лу, за уго во ре 
ко јим ти ин те ре си мо гу би ти угро же ни пред ви ђа стро жу фор му од пи са не 
(ове ра пот пи са, со лем ни зо ва на при ват на ис пра ва, јав но бе ле жнич ки за пис). 

У не мач кој ли те ра ту ри по је ди ни ау то ри, као функ ци је фор ме на во де и 
ау тен ти фи ка ци о ну (Aut hen ti zitätzweck) и иден ти фи ка ци о ну функ ци ју (Iden-
ti fi ka ti on szweck). Пи са на фор ма уго во ра до вољ на је да оства ри обе ове функ-
ци је. Фор мом се „у ме ри ко ли ко је то мо гу ће, обез бе ђу је ау тен тич ност из ја ве 
во ље“, те „оте жа ва ма ни пу ла ци ја на кон да ва ња из ја ве, ума њу је ри зик од фал-
си фи ко ва ња и ти ме под сти че по ве ћа ње по ве ре ња“.25 Фор ма уго во ра тре ба 
да слу жи то ме да се лич ност из ја ви о ца во ље иден ти фи ку је или да се бар учи-
ни по доб ном за иден ти фи ка ци ју.26 То се код пи са не фор ме по сти же сво је-
руч ним пот пи сом.

2.2. Елек трон ска фор ма уго во ра као за ме на за пи са ну

2.2.1. Еле мен ти

Еле мен ти пи са не фор ме су текст и сво је руч ни пот пис уго вор них стра-
на. У по гле ду пр вог еле ме на та, из ме ђу пи са не и елек трон ске ис пра ве не ма 
зна чај не раз ли ке. У оба слу ча ја се ра ди о пи са ним зна ци ма, ка рак те ри ма 
(Schrift ze ic hen) из ра же ној из ја ви во ље уго вор них стра на. Је ди на раз ли ка је 
у то ме што је за ви дљи вост са др жи не елек трон ске ис пра ве нео п ход на упо-
тре ба од го ва ра ју ћег тех нич ког сред ства, док се текст пи са не ис пра ве са др жан 
на те ле сном пред ме ту, те за спо зна ју ње не са др жи не ни су по треб на до дат на 
тех нич ка сред ства. 

22 H, Kötz, 73.
23 P. Man kow ski, 665. 
24 Ј. Ра ди шић, 115; Б. Ви знер, 312; С. Пе ро вић (1964), 43; С. Ра до ва но вић (2018), 239.
25 P. Man kow ski, 664. 
26 Ibid.
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Уло гу дру гог еле мен та пи са не фор ме уго во ра, сво је руч ног пот пи са, код 
елек трон ске фор ме има ква ли фи ко ва ни елек трон ски пот пис. То је нај стро жи 
об лик елек трон ског пот пи са јер пру жа нај ве ћи сте пен по у зда но сти по твр-
ђи ва ња ин те гри те та по да та ка и по твр ђи ва ња иден ти те та пот пи сни ка. Упо-
тре ба обич ног или на пред ног елек трон ског пот пи са за за ме ну за ко ном пред-
ви ђе не пи са не фор ме уго во ра ни је до вољ на.

2.2.2. Функ ци је

Ка да је реч о функ ци ја ма пи са не фор ме, у те о ри ји су из ра же не сум ње 
у по гле ду мо гућ но сти да по је ди не од ових функ ци ја бу ду оства ре не на од-
го ва ра ју ћи на чин за кљу че њем уго во ра у елек трон ској фор ми. Ове сум ње су 
раз лог због ко јег и код уче сни ка у про ме ту још увек по сто је ре зер ве пре ма 
за кљу че њу уго во ра у елек трон ској фор ми.

Јед на од основ них сум њи од но си се на мо гућ ност из ме не са др жа ја елек-
трон ске ис пра ве, без ви дљи вог тра га о то ме.27 Осим то га, код елек трон ских 
ис пра ва по сто ји и ве ћи сте пен сум ње у по гле ду ве ро до стој но сти иден ти те та 
ли ца ко је је ис пра ву са чи ни ло, од но сно ли ца ко је је из ја ви ло во љу ко ја је у 
ис пра ви са др жа на.28 На ве де не сум ње ти чу се мо гућ но сти ис пу ње ња три ци ља, 
од но сно функ ци је пи са не фор ме – ци ља до ка зи ва ња, ци ља ау тен тич но сти 
и ци ља иден ти фи ка ци је. 

Meђутим, усло вом да се из ја ва во ље из ра же на у ви ду елек трон ског за-
пи са по твр ди ква ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом у ве ли кој ме ри се 
от кла ња ју раз ло зи за за бри ну тост у по гле ду мо гућ но сти да се елек трон ском 
фор мом ис пу не по ме ну ти ци ље ви. На и ме, усло ви ма за из да ва ње ква ли фи ко-
ва ног елек трон ског пот пи са ко ји су пред ви ђе ни у ЗЕл Док обез бе ђу је се вео-
ма ви сок сте пен по у зда но сти у по гле ду утвр ђи ва ња иден ти те та пот пи сни ка, 
као и мо гућ ност да се утвр ди би ло ка ква из ме на по да та ка ко ја би усле ди ла 
на кон ста вља ња ква ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са.29 Иа ко пот пу на за-
шти та од фал си фи ко ва ња по да та ка са др жа них у елек трон ској ис пра ви не 
по сто ји, исто се мо же ре ћи и за пи са ну ис пра ву.30 

Ипак, код елек трон ске фор ме уго во ра нај спор ни ја је мо гућ ност оства-
ре ња функ ци је упо зо ре ња у ме ри у ко јој се то по сти же пи са ном фор мом. 
Раз лог за то мо же би ти пси хо ло шке при ро де јер је, „пр во, из ра жа ва ње из ја ве 
во ље и ста вља ње пот пи са на ра чу на ру бит но лак ше и бр же не го са ста вља ње 

27 J. Bet ten dorf, 279.
28 Ibid. 
29 О вр ста ма елек трон ског пот пи са и усло ви ма ко јим се код ква ли фи ко ва ног елек-

трон ског пот пи са обез бе ђу је ви сок сте пен по у зда но сти у по гле ду утвр ђи ва ња иден ти те та 
пот пи сни ка и ау тен тич но сти са др жи не елек трон ске ис пра ве би ће ви ше ре чи у на став ку 
ра да, у окви ру ана ли зе од ре да ба ЗЕл Док.

30 Lutz-In di go Ple we, Die ge set zlic hen For men des Rechtsgeschäfts, Aac hen 2003, 168.
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пи са не ис пра ве, а дру го, код за кљу че ња уго во ра у елек тон ском об ли ку из-
ја ва, пот пис и стра на ко јој се упу ћу је из ја ва во ље су бес те ле сни“.31 Уче сни ци 
прав ног про ме та раз ли чи то до жи вља ва ју пот пи си ва ње са др жа ја при ка за ног 
на деск то пу ра чу на ра кли ком ми ша или при ти ском на та ста ту ру, с јед не 
стра не, и пот пи си ва ње тек ста из ра же ног на ли сту па пи ра ко ји је опи пљив, 
ко јим се фи зич ки мо же рас по ла га ти и ко ји се на ла зи пред пот пи сни ком, с 
дру ге стра не.32 Ме ђу тим, кроз сло жен по сту пак из да ва ња ква ли фи ко ва ног 
елек трон ског сер ти фи ка та за елек трон ски пот пис под но си о ци ма зах те ва се 
ста вља ју на рас по ла га ње све ин фор ма ци је од зна ча ја за ко ри шће ње елек трон-
ског пот пи са укљу чу ју ћи и то да ква ли фи ко ва ни елек трон ски пот пис има 
деј ство сво је руч ног пот пи са. Осим то га, про це ду ра ста вља ња ква ли фи ко ва ног 
елек трон ског пот пи са ни је са свим јед но став на. Она под ра зу ме ва ко ри шће ње 
смарт кар ти ца, чи та ча кар ти ца и ПИН ко да што до при но си то ме да пот пи-
сник схва ти зна чај свог по ступ ка.33 Дру га чи ја пред ста ва о деј ству ста вља ња 
сво је руч ног пот пи са у од но су на ква ли фи ко ва ни елек трон ски пот пис по сле-
ди ца је чи ње ни це да, за раз ли ку од сво је руч ног пот пи са ко јем се у прав ном 
про ме ту то ком исто ри је при да је по се бан зна чај, елек трон ски прав ни про мет 
и упо тре ба елек трон ског пот пи са не ма ју ду гу тра ди ци ју.34 Сто га, сра змер но 
по ве ћа њу уче ста ло сти њи хо вог ко ри шће ња у сва ко днев ном жи во ту у ве ћој 
ме ри ће елек трон ска фор ма уго во ра вр ши ти функ ци ју упо зо ре ња. Има ју ћи 
у ви ду по сто је ће ре зер ве у по гле ду оби ма функ ци је упо зо ре ња код елек трон-
ске фор ме уго во ра, као из у зе так од оп штег пра ви ла да елек трон ска фор ма 
мо же да за ме ни пи са ну, оста вља се мо гућ ност да се за од ре ђе не уго во ре 
из ри чи то ис кљу чи оп ци ја њи хо вог за кљу че ња у елек трон ској фор ми. 

3. ЕЛЕК ТРОН СКА ФОР МА УГО ВО РА У ДО МА ЋЕМ ПРА ВУ

3.1. За кон о елек трон ској тр го ви ни

Са из у зет ком Д. Ђу р ђе ви ћа ко ји елек трон ску фор му де фи ни ше као „ис-
по ља ва ње во ље у од ре ђе ном елек трон ском фор ма ту на ко јем је озна че но име 
из да ва о ца и ко ји је снаб де вен ква ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом“35, 

31 L. Ple we, 172. 
32 На црт не мач ког За ко на о при ла го ђа ва њу усло ва фор ме у при ват ном пра ву и дру гих 

усло ва мо дер ном прав ном про ме ту (Ent wurf ei nes Ge set zes zur An pas sung der Form vorschrif ten 
des Pri va trechts und an de rer Vo rschrif ten an den mo der nen Rechtsgeschäftsverkehr), Druc ksac he 
14/4987, 17.; J. Bet ten dorf, 286.

33 J. Bet ten dorf, 286.
34 На црт не мач ког За ко на о при ла го ђа ва њу усло ва фор ме у при ват ном пра ву и дру гих 

усло ва мо дер ном прав ном про ме ту (са о бра ћа ју), Druc ksac he 14/4987, 17; J. Bet ten dorf, 286.
35 Д. Ђур ђе вић, 24.
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у ра до ви ма до ма ћих ау то ра се као де фи ни ци ја пој ма уго во ра у елек трон ској 
фор ми, по пра ви лу, на во ди де фи ни ци ја уго во ра у елек трон ском об ли ку из 
За ко на о елек трон ској тр го ви ни.36 Пре ма овом за ко ну, уго вор у елек трон ском 
об ли ку је „уго вор ко ји прав на и фи зич ка ли ца за кљу чу ју, ша љу, при ма ју, 
рас ки да ју, от ка зу ју, ко ме при сту па ју и ко ји при ка зу ју елек трон ским пу тем 
уз ко ри шће ње елек трон ских сред ста ва“. 

Ипак, ова кву де фи ни ци ју уго во ра у елек трон ској фор ми спор ном је 
учи нио сам за ко но да вац до но ше њем За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о елек трон ској тр го ви ни.37 На и ме, у обра зло же њу овог за ко на на во ди се да 
је фо р му ла ци ја „уго вор у елек трон ској фор ми“ за ме ње на фо р му ла ци јом 
„уго вор у елек трон ском об ли ку“ са ци љем да се „от кло ни по сто је ћа кон тра-
дик ци ја у по гле ду за кон ских усло ва пу но ва жно сти уго во ра“. Ка ко сто ји у 
обра зло же њу, „у основ ном тек сту су по ста вље ни зах те ви по себ не прав не 
фор ме де фи ни са ни као усло ви уго во ра у елек трон ској фор ми, а за ме њу ју се 
усло ви ма уго во ра у елек трон ском об ли ку, на ко ји на чин се усло ви пу но ва-
жно сти сво де на по се бан на чин из ра жа ва ња во ље, пу тем елек трон ске ко му-
ни ка ци је“.38 Из овог при лич но не ја сног об ја шње ња мо же се на слу ти ти да је 
на ме ра за ко но дав ца би ла да на гла си да се код ових уго во ра не го во ри о фор ми 
као јед ном од усло ва за пу но ва жан на ста нак уго во ра, већ са мо о на чи ну на 
ко ји се овај уго вор за кљу чу је. Тач ни је, чи ни се да је сми сао да се од ред бе 
овог за ко на при ме њу ју са мо на уго во ре за кљу че не елек трон ским пу тем.

Лак шем раз у ме ва њу но ве од ред бе и на ве де не ре че ни це из Обра зло же ња 
не до при но си ни „Струч ни ко мен тар За ко на о из ме на ма и до пу на ма за ко на 
о елек трон ској тр го ви ни“ у ко јем ау тор, освр ћу ћи се на по ме ну ту из ме ну 
ре чи „уго вор у елек трон ској фор ми“ ре чи ма „уго вор у елек трон ском об ли-
ку“, на во ди да је „у по гле ду при ме не по ста вље но пи та ње прав ног ка рак те ра 
уго во ра у елек трон ском об ли ку, од но сно да ли је у пи та њу по себ на прав на 
фор ма, као што је би ло на ве де но у по је ди ним ње го вим од ред ба ма, или об лик 
у ко јем се да ју са гла сне из ја ве во ље“.39 Већ и ова ре че ни ца збу њу је јер се 
пра ви раз ли ка из ме ђу фор ме уго во ра и об ли ка у ко јем се из ја вљу је во ља 
уго вор них стра на, што се под фор мом уго во ра упра во и под ра зу ме ва. 

36 Д. Ни ко лић, 340; Јо ва на Пу шац, „Фор ма обли га ци о них уго во ра“, Го ди шњак фа кул-
те та прав них на у ка, 4/2014, 207. Та ко и у Генц Тр нав ци, „За кљу чи ва ње, пу но ва жност и 
до ка зи ва ње елек трон ских уго во ра: ком па ра тив на ана ли за“, Збор ник Прав ног фа кул те та 
Све у чи ли шта у Ри је ци, бр. 1/2009. 

37 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о елек трон ској тр го ви ни („Сл. гла сник РС“ бр. 
95/13).

38 Обра зло же ње Пред ло га За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о елек трон ској тр го-
ви ни, стр. 3.

39 „Струч ни ко мен тар За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о елек трон ској тр го ви ни“, 
до ступ но у ба зи Pa ra graf lex.
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Да ље се у овом ко мен та ру као за кљу чак на во ди да фо р му ла ци ја „уго вор 
у елек трон ском об ли ку“ не озна ча ва фор му уго во ра као услов ње го ве пу но-
ва жно сти (ad so lem ni ta tem), већ са мо до ка зну фор му (ad pro ba ti o nem).40

Ипак, чи ни се да су већ на ве де не две ре че ни це кон тра дик тор не уко ли-
ко се узме да је фор му ла ци ја „уго вор у елек трон ском об ли ку“ уве де на да би 
се на гла си ло да се не ра ди о фор ми у ко јој се са др жи на са гла сних из ја ва 
во ља уго вор них стра на из ра жа ва, већ о на чи ну на ко ји се до ла зи до са гла-
сно сти во ља. Са дру ге стра не, ако се го во ри ма кар и о фор ми ad pro ba ti o nem, 
реч је упра во о фор ми уго во ра као спољ ном об ли ку у ко јем се ма ни фе сту је 
во ља уго вор них стра на. 

Ме ђу тим, и по ред кон фу зних од ре да ба ЗЕлТ о уго во ри ма у елек трон-
ском об ли ку и Обра зло же ња из ме на ових од ре да ба, ја сно је да се из ме ђу уго-
во ра за кљу че них елек трон ским пу тем и уго во ра са чи ње них у елек трон ској 
фор ми не мо же ста ви ти знак јед на ко сти.41 Под за кљу чи ва њем уго во ра елек-
трон ским пу тем под ра зу ме ва се по сти за ње са гла сно сти во ља уго вор них 
стра на ко ри шће њем раз ли чи тих сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је. Ова 
сред ства, пр вен стве но ра чу на ри и ра чу на р ске мре же, мо гу се ко ри сти ти на 
раз ли чи те на чи не, те и во ља уго вор них стра на мо же би ти раз ли чи то ма ни-
фе сто ва на. Та ко стра не са гла сност во ља мо гу по сти ћи пу тем елек трон ске 
по ште, елек трон ске раз ме не по да та ка (EDI), ин тер ак тив них сај то ва на Ин тер-
не ту...42 Та ко ђе, до за кљу че ња уго во ра мо же до ћи и пу тем ви део-кон фе рен ци је. 
Иа ко се она ус по ста вља ко ри шће њем сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је, 
ова ко му ни ка ци ја се за пра во не раз ли ку је од усме не, те се и са гла сност во ља 
по сти же усме но, без да се са др жи на ових из ја ва из ра зи у елек трон ској фор ми.43 
И обр ну то, у елек трон ској фор ми мо же би ти из ра же на и са др жи на уго во ра 
ко ји ни је за кљу чен елек трон ским пу тем.44 

Сто га, има ју ћи у ви ду да се у ЗЕлТ за и ста не го во ри о фор ми уго во ра, већ 
о на чи ну по сти за ња са гла сно сти во ља, по ста вља се пи та ње да ли су од ред бе 

40 Ibid. 
41 Са ња Ра до ва но вић(2018), 274.
42 Ви ше о на чи ни ма за кљу чи ва ња уго во ра пу тем елек трон ских сред ста ва ко му ни ка-

ци је вид. у Ма ја Ста ни ву ко вић, „За кљу чи ва ње уго во ра о ме ђу на род ној про да ји пу тем елек-
трон ских сред ста ва ко му ни ка ци је- не ки прав ни про бле ми“, Прав ни жи вот, бр. 11/2004, 
346-349 и Са ња Ра до ва но вић, „За кљу чи ва ње уго во ра путњм ин тер не та – иде ли пра во у 
ко рак са вре ме ном?“, Збор ник ра до ва ПФНС, 3/2008, 279-291; Са ша Ник шић, „Тре ну так пер-
фек ци је уго во ра скло пље них елек тро нич ким пу тем“, Пра во у го спо дар ству, 4/2002, 308-316.

43 Са ша Ник шић, „Елек тро нич ка тр го ви на и уго во ри“, Су вре ме но под у зет ни штво: 
ча со пис за про ми ца ње под у зет ни штва и тр жи шног го спо дар ства, 9/2004, 99. Су пр. вид. 
у Тин Ма тић, „Елек тро нич ки об лик уго во ра и ис пра ва – но ви об лик?“, Збор ник Прав ног 
фа кул те та у За гре бу, 1/2006, 171. Пре ма схва та њу овог ау то ра, уго вор скло пљен елек трон-
ским пу тем мо же, али и не мо ра би ти и оста ти у елек трон ској фор ми, али у јед ном тре нут ку 
мо ра би ти у елек трон ској фор ми. 

44 Т. Ма тић, 180. 
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овог за ко на о уго во ри ма у елек трон ском об ли ку ипак од ути ца ја на мо гућ ност 
за кљу чи ва ња уго во ра у елек трон ској фор ми, тј. на мо гућ ност из ра жа ва ња 
са гла сних во ља уго вор них стра на у ви ду елек трон ског до ку мен та. 

У чл. 10 ЗЕлТ су из ри чи то на ве де ни уго во ри на ко је се не при ме њу је 
чл. 9, ст. 3 овог за ко на ко јим је пред ви ђе но да се уго во ри ма не мо же оспо-
ри ти пу но ва жност са мо због то га што су са чи ње ни „у елек трон ском об ли ку“ 
(елек трон ским пу тем, прим. аут.). Та ко ова од ред ба не ва жи за прав не по-
сло ве ко ји ма се вр ши пре нос пра ва сво ји не на не по крет но сти или ко ји ма се 
уста но вља ва ју дру га ствар на пра ва на не по крет но сти ма; из ја ве стра на ка и 
дру гих уче сни ка у по ступ ку за рас пра вља ње за о став шти не, фор му за ве шта ња45, 
уго во ре о усту па њу и рас по де ли имо ви не за жи во та, уго во ре о до жи вот ном 
из др жа ва њу и спо ра зу ме у ве зи са на сле ђи ва њем, као и дру ге уго во ре из 
обла сти на след ног пра ва; уго во ре о утвр ђи ва њу имо вин ских од но са из ме ђу 
брач них дру го ва; уго во ре о рас по ла га њу имо ви ном ли ца ко ји ма је од у зе та 
по слов на спо соб ност; уго во ре о по кло ну, јем ству и за ло зи; дру ге прав не 
по сло ве или рад ње, за ко је је по себ ним за ко ном или на осно ву за ко на до не тих 
про пи са, из ри чи то од ре ђе на упо тре ба сво је руч ног пот пи са у до ку мен ти ма 
на па пи ру или ове ра сво је руч ног пот пи са.

Из на ве де не ли сте мо же мо при ме ти ти да су у њој на ве де ни упра во уго во-
ри за ко је је пред ви ђе на од ре ђе на фор ма као би тан услов за њи хов пу но ва жан 
на ста нак и за ко је је за ко но да вац про це нио да мо гу про из ве сти зна чај не прав-
не по сле ди це по јед ну или обе уго вор не стра не, од но сно по оп шти ин те рес. 
Овом од ред бом је за ко но да вац, чи ни се, на сто јао да ис кљу чи за кљу чи ва ње 
на ве де них прав них по сло ва елек трон ским пу тем ра ди обез бе ђе ња ве ћег 
сте пе на па жње ли ца ко ја их пред у зи ма ју, спре ча ва ња њи хо ве бр зо пле то сти 
и не смо тре но сти при ли ком њи хо вог пре у зи ма ња, а све са ци љем за шти те 
на ве де них ин те ре са. 

С об зи ром на то да се за ко но да вац во ди истим ци ље ви ма и у слу ча ју 
ка да за од ре ђе ни уго вор пред ви ђа оба ве зну фор му као услов ње го вог пу но-
ва жног на стан ка, по ста вља се пи та ње да ли то исто вре ме но зна чи и да на-
ве де ни уго во ри уоп ште не мо гу би ти са чи ње ни у елек трон ској фор ми, тј. ни 
у слу ча ју ка да са гла сност во ља ни је по стиг ну та елек трон ским пу тем. Ово 
пи та ње се пр вен стве но од но си на оне прав не по сло ве за ко је је за ко ном 
пред ви ђе на пи са на фор ма као бит на фор ма, као и за, ка ко се то на во ди у чл. 
10, ст. 1, тач. 6 ЗЕлТ, „дру ге прав не по сло ве или рад ње, за ко је је по себ ним 
за ко ном или на осно ву за ко на до не тих про пи са, из ри чи то од ре ђе на упо тре ба 
сво је руч ног пот пи са у до ку мен ти ма на па пи ру или ове ра сво је руч ног пот пи са“. 

45 На во ђе ње „фор ме за ве шта ња“ као јед ног од слу ча је ва на ко је се не при ме њу је од-
ред ба о пу но ва жном за кљу че њу уго во ра елек трон ским пу тем је још је дан по ка за тељ да ни 
за ко но да вац још ни је са свим ја сно раз гра ни чио за кљу че ње уго во ра елек трон ским пу тем од 
за кљу че ња уго во ра у елек трон ској фор ми. 
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Пре ма схва та њу ау то ра, на ве де на од ред ба се за и ста од но си са мо на за-
кљу чи ва ње уго во ра елек трон ским пу тем, али се она у ве ли кој ме ри по кла па 
са ли стом уго во ра ко ји не мо гу би ти за кљу че ни у елек трон ској фор ми. Ово 
због то га што елек трон ска фор ма о ко јој је ов де реч не мо же да за ме ни стро же 
фор ме од пи са не, а ко је су за ко ном пред ви ђе не за ве ћи ну уго во ра из на ве-
де не ли сте. Та ко ђе, по је ди ни уго во ри за ко је је ина че за ко ном пред ви ђе на 
пи са на фор ма, а на ла зе се у овој ли сти (нпр. уго вор о јем ству) су они за ко-
је је у упо ред ном пра ву, по пра ви лу, због зна чај них по сле ди ца ко је из њих 
на ста ју, из ри чи то ис кљу че на мо гућ ност за кљу че ња у елек трон ској фор ми. 
Исто се мо же ре ћи и за „дру ге прав не по сло ве или рад ње, за ко је је по себ ним 
за ко ном или на осно ву за ко на до не тих про пи са, из ри чи то од ре ђе на упо тре-
ба сво је руч ног пот пи са у до ку мен ти ма на па пи ру или ове ра сво је руч ног 
пот пи са“. Из ри чит зах тев за ко но дав ца да се из ја ва во ље ко ја про из во ди прав-
но ре ле вант не по сле ди це из ра зи на па пи ру уз упо тре бу сво је руч ног пот пи са 
у си сте му где је елек трон ска фор ма на чел но из јед на че на са пи са ном мо же 
се ту ма чи ти као на ме ра за ко но дав ца да за те прав не по сло ве ис кљу чи мо-
гућ ност њи хо вог пред у зи ма ња у елек трон ској фор ми.

3.2. За кон 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

Као што је већ ре че но у прет ход ном де лу ра да, у до ма ћој ли те ра ту ри 
не ма мно го ра до ва на те му елек трон ске фор ме уго во ра. Осим по ме ну тих 
ра до ва у ко јим се елек трон ска фор ма уго во ра по и сто ве ћу је са елек трон ским 
об ли ком уго во ра из ЗЕлТ, елек трон ска фор ма се тек још по не где по ми ње као 
јед на од вр ста фор ме уго во ра, од но сно је дан од на чи на из ра жа ва ња во ље 
уго вор них стра на, по ред усме не, пи са не, и ре ал не.46

Шта се под ра зу ме ва под елек трон ском фор мом уго во ра ни је из ри чи то 
ре гу ли са но у до ма ћем пра ву. У те о ри ји се о eлек тронској фор ми уго во ра 
углав ном го во ри као о екви ва лен ту пи са не фор ме са по зи ва њем на чл. 10 ра-
ни је ва же ћег ЗЕл По т-у ко јем је би ло пред ви ђе но да ква ли фи ко ва ни елек трон ски 
пот пис има прав но деј ство и до ка зну сна гу као сво је руч ни пот пис.47 На ве-
де ни за кон пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу ЗЕл Док. 

До но ше њем овог за ко на пре стао је да ва жи и ЗЕл Док(2009) у ко јем је у 
чл. 4 би ло пред ви ђе но да се „елек трон ском до ку мен ту не мо же оспо ри ти 

46 Де јан Ђур ђе вић, Јав но бе ле жнич ка де лат ност, Бе о град 2014, 23-25. Д.Ђур ђе вић пи-
сме ну фор му да ље де ли на обич ну и ква ли фи ко ва ну пи сме ну фор му, при че му се под ква-
ли фи ко ва ном сма тра она за чи ји на ста нак је по треб но ис пу ње ње до дат них фор мал но сти. У 
ову гру пу спа да ју јав но ове ре на (ле га ли зо ва на), јав но по твр ђе на (со лем ни зо ва на) и јав но 
са чи ње на ис пра ва. Та ко и у М. Ка ра ни кић Ми рић, 1296. 

47 Ј. Пу шац, 208; Г. Тр нав ци, 459.
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пу но ва жност и до ка зна сна га са мо за то што је са чи њен у елек трон ском об-
ли ку“ и да „ако је про пи сом утвр ђен пи сме ни об лик као услов пу но ва жно сти 
прав ног ак та, прав ног по сла или дру ге прав не рад ње, од го ва ра ју ћи елек-
трон ски до ку мент пот пи су је се ква ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом, 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је елек трон ски пот пис“.48 У ст. 3 овог 
чла на је би ла на ве де на ли ста прав них по сло ва на ко је се прет ход но на ве де-
на два ста ва не при ме њу ју, а ко ја је го то во иден тич на ли сти из чл. 10 ЗЕлТ. 

До но ше њем ЗЕл Док у до ма ће за ко но дав ство уне те су из ме не у скла ду 
са Уред бом 910/2014. Овим за ко ном се, из ме ђу оста лог, ре гу ли ше елек трон-
ски пот пис ко ји је од зна ча ја за за кљу че ње уго во ра у елек трон ском об ли ку. 
Пре ма ЗЕл Док, раз ли ку ју се три вр сте елек трон ског пот пи са. „Обич ни“ 
елек трон ски пот пис је „скуп по да та ка у елек трон ском об ли ку ко ји су при-
дру же ни или ло гич ки по ве за ни са дру гим (пот пи са ним) по да ци ма у елек-
трон ским об ли ку та ко да се елек трон ским пот пи сом по твр ђу је ин те гри тет 
тих по да та ка и иден ти тет пот пи сни ка“.49 На пред ни елек трон ски пот пис, 
ис пу ња ва њем до дат них усло ва, пру жа ве ћи сте пен по у зда но сти ин те гри те та 
са др жа ја и иден ти те та пот пи сни ка. Он мо ра на не дво сми слен на чин да бу де 
по ве зан са пот пи сни ком, да омо гу ћа ва утвр ђи ва ње иден ти те та пот пи сни ка, да 
бу де из ра ђен ко ри шће њем по да та ка за из ра ду ко је пот пи сник мо же, уз ви сок 
но ви по у зда но сти, да ко ри сти под сво јом ис кљу чи вом кон тро лом, као и да бу де 
по ве зан са елек трон ски пот пи са ним по да ци ма та ко да се мо же утвр ди ти 
би ло ко ја на кнад на из ме на по да та ка.50 Ква ли фи ко ва ни елек трон ски пот пис 
је на пред ни елек трон ски пот пис ко ји је кре и ран ква ли фи ко ва ним сред ством 
и ко ји се за сни ва на ква ли фи ко ва ном сер ти фи ка ту за елек трон ски пот пис.51 

У ЗЕл Док је, у скла ду са Уред бом 910/2014, у од ред би ко јом се ре гу ли-
ше прав но деј ство елек трон ског пот пи са, пред ви ђе но да се „елек трон ском 
пот пи су не мо же се оспо ри ти пу но ва жност или до ка зна сна га са мо због то га 
што је у елек трон ском об ли ку или што не ис пу ња ва усло ве за ква ли фи ко-
ва ни елек трон ски пот пис“. Та ко ђе, у по гле ду деј ства ква ли фи ко ва ни елек-
трон ски пот пис из јед на чен је са сво је руч ним пот пи сом.52 Осим то га, у истом 
чла ну ЗЕл Док сто ји и да се на ве де не од ред бе не при ме њу ју на прав не по сло-
ве за ко је је по себ ним за ко ном пред ви ђе но да се не мо гу пред у зе ти у елек-
трон ској фор ми, као ни на уго во ре и дру ге прав не по сло ве за ко је је по себ ним 
за ко ном пред ви ђе но да се са чи ња ва ју у фор ми ове ре пот пи са, јав но по твр-
ђе не (со лем ни зо ва не) ис пра ве, или у фор ми јав но бе ле жнич ког за пи са.53

48 Чл. 4, ст. 2 ЗЕл Док(2009). 
49 Чл. 2, ст. 1, тач. 20 ЗЕл Док.
50 Чл. 2, ст. 1, тач. 29 и чл. 42 ЗЕл Док.
51 чл. 2, ст 1, тач 30ЗЕл Док. 
52 Чл. 50, ст. 1 и 2, ЗЕл Док.
53 Чл. 50, ст. 3 и 4, ЗЕл Док.
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На ве де не од ред бе о при ме ни пра ви ла о јед на ком прав ном деј ству ква-
ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са и сво је руч ног пот пи са на прав не по сло-
ве из ЗЕл Док ни су са др жа не у Уред би 910/2014, ни ти у ра ни је ва же ћој Ди-
рек ти ви о елек трон ском пот пи су ко је је до ма ћи за ко но да вац имао у ви ду 
при ли ком ре гу ли са ња елек трон ског пот пи са. Шта ви ше, у Ди рек ти ви о елек-
трон ском пот пи су је би ло из ри чи то на ве де но да од ред бе ко је се од но се на 
прав но деј ство елек трон ског пот пи са не би тре ба ло да до ве ду у пи та ње 
усло ве ко ји се ти чу фор ме ко ји су пред ви ђе ни на ци о нал ним пра вом у ве зи 
са за кљу чи ва њем уго во ра или пра ви ла ко јим се од ре ђу је ме сто за кљу че ња 
уго во ра.54 Та ко ђе, у Увод ном обра зло же њу Уред бе 910/2014 на во ди се да 
ње не од ред бе не би тре ба ло да об у хва те аспек те ко ји се од но се на скла па ње 
и ва ља ност уго во ра или дру гих прав них оба ве за ако по сто је зах те ви ве за ни 
за фор му утвр ђе ни на ци о нал ним пра вом или пра вом Европ ске уни је.55 Ова 
од ред ба из Увод ног обра зло же ња кон кре ти зо ва на је у чл. 2 Уред бе у ко јој је 
из ри чи то пред ви ђе но да ње не од ред бе не ути чу на на ци о нал но пра во зе ма ља 
чла ни ца или пра во Европ ске уни је ко је се од но се на за кљу чи ва ње и пу но ва-
жност уго во ра или дру гих прав них или про це сних оба ве за у по гле ду фор ме.56

На ове од ред бе из за ко но дав ства ЕУ је, сма тра мо, ва жно ука за ти јер је 
из њих ви дљи во да при ли ком до но ше ња на ве де не Ди рек ти ве и Уред бе ни ја 
по сто ја ла на ме ра да се њи ма ре гу ли ше фор ма као услов за пу но ва жно за-
кљу че ње уго во ра. У скла ду са ти ме, сма тра мо да ни у до ма ћем за ко но дав ству 
од ред бу за ко на ко јим се ре гу ли ше елек трон ски пот пис о јед на ком деј ству ква-
ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са и сво је руч ног пот пи са не тре ба ту ма чи-
ти као од ред бу ко јом се из јед на ча ва елек трон ска фор ма са пи са ном и на тај 
на чин, овим за ко ном уста но вља ва још јед на вр ста фор ме уго во ра, по ред 
усме не, пи са не, ре ал не и јав но бе ле жнич ке. 

Мо же се на слу ти ти је да је на истом ста но ви шту био и за ко но да вац 
при ли ком до но ше ња ЗЕл Док, с об зи ром на из ме не ко је је овај за кон до нео у 
од но су на прет ход но ва же ће ЗЕл Пот и ЗЕл Док(2009).57 Из ових из ме на, као 

54 Тач. 17 Увод ног обра зло же ња Ди рек ти ве о елек трон ском пот пи су.
55 Тач. 21 Увод ног обра зло же ња Уред бе 910/2014.
56 Чл. 3, ст. 2 Уред бе.
57 Та ко, док је у ЗЕл Пот већ у чл. 1 би ло из ри чи то пред ви ђе но да се њи ме уре ђу је 

„упо тре ба елек трон ског пот пи са у прав ним по сло ви ма и дру гим прав ним рад ња ма (...)“, у 
чл. 1 ЗЕл Док сто ји да се овим за ко ном уре ђу ју 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. Да ље, У ЗЕл Пот се елек трон ски 
до ку мент де фи ни ше као до ку мент у елек трон ском об ли ку ко ји се ко ри сти у прав ним по сло-
ви ма и др. прав ним рад ња ма, као и у управ ном, суд ском и др. по ступ ку пред др жав ним 
ор га ном. Са дру ге стра не, у ЗЕл Док се на во ди да је елек трон ски до ку мент 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. И на кра ју, у ЗЕл Пот у чл. 3 и у ЗЕл Док(2009) у чл. 4 би ла су са др жа на пра ви-
ла пре ма ко јим се елек трон ском до ку мен ту не мо же оспо ри ти пу но ва жност или до ка зна 
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и ра ни је из ло же них из ме на у ЗЕлТ мо же се уо чи ти тен ден ци ја за ко но дав ца 
да се у што ве ћој ме ри уз др жи од ре гу ли са ња елек трон ске фор ме уго во ра. 
По ред на ве де них од ре да ба ЗЕл Док ко јим се елек трон ска фор ма уго во ра спо-
ра дич но по ми ње у кон тек сту деј ства ква ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са, 
по ста вља се пи та ње да ли за при зна ње елек трон ске фор ме уго во ра по сто ји 
основ у ва же ћем до ма ћем за ко но дав ству.

4. ДА ЛИ ЗА ПРИ ЗНА ЊЕ ФОР МЕ ЕЛЕК ТРОН СКЕ УГО ВО РА  
ИМА ОСНО ВА У ЗА КО НУ О ОБЛИ ГА ЦИ О НИМ ОД НО СИ МА?

У ра ни је ва же ћем ЗЕл Док(2009) је би ло пред ви ђе но да се, ка да је као 
услов пу но ва жно сти прав ног по сла или дру ге прав не рад ње за ко ном пред-
ви ђе на пи са на фор ма, од го ва ра ју ћи елек трон ски до ку мент пот пи су је ква-
ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом. Иа ко ни овом од ред бом ни су на ја сан 
на чин би ли ре гу ли са ни елек трон ска фор ма и ње но прав но деј ство, у ва же ћој 
ре гу ла ти ви ни та ква од ред ба не по сто ји. Као што је већ при ка за но, у ЗЕлТ 
се пр вен стве но го во ри о за кљу чи ва њу уго во ра елек трон ским пу тем, а у 
ЗЕл Док о деј ству ква ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са при че му се о елек-
трон ској фор ми уго во ра го во ри са мо по сред но, у кон тек сту ње ног од но са са 
ква ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом. Ипак, пре ма ми шље њу ау то ра, 
ва же ћој ре гу ла ти ви не до ста је ја сно пра ви ло о елек трон ској фор ми уго во ра, 
ње ном прав ном деј ству, као и од но су пре ма дру гим фор ма ма уго во ра.

Из на пред из ло же ног по ре ђе ња пи са не и елек трон ске фор ме уго во ра, 
мо же се за кљу чи ти да је елек трон ска фор ма у ве ли кој ме ри бли ска пи са ној, 
те да мо же у нај ве ћем бро ју слу ча је ва да је за ме ни на од го ва ра ју ћи на чин и 
од го во ри на зах те ве ко ји јој се по ста вља ју. С об зи ром на то мо же се по ста-
ви ти пи та ње и да ли за при зна ње елек трон ске фор ме уго во ра има осно ва у 
За ко ну о обли га ци о ним од но си ма. На и ме, већ смо на ве ли да је за ис пу ње ње 
пи са не фор ме по треб но да ис пра ва са др жи текст и сво је руч ни пот пис уго-
вор них стра на, али и то да је, пре ма од ред ба ма ЗОО, до вољ но и да стра не 
раз ме не ис пра ве ко јим се оба ве зу ју. Ме ђу тим, осим то га, у ЗОО се на во ди 
и да је зах тев пи са не фор ме ис пу њен „ако стра не из ме ња ју пи сма или се 
спо ра зу ме ју те ле прин те ром или не ким дру гим сред ством ко је омо гу ћа ва да 
се са из ве сно шћу утвр де са др жи на и да ва лац из ја ве“.

Иа ко је ЗОО сту пио на сна гу пре 40 го ди на, овом флек си бил ном од ред-
бом омо гу ће на је при ла го дљи вост из ме на ма пи са не фор ме у скла ду са раз-

сна га са мо због то га што је у елек трон ском об ли ку. На кон то га, у оба за ко на су, у окви ру 
истих чла но ва, би ле на ве де не ли сте прав них по сло ва на ко је се ове од ред бе не при ме њу ју, 
а ко је су го то во иден тич не ли сти из чл.10 ЗЕлТ. У ЗЕл Док је пак са мо пред ви ђе но да се 
елек трон ском до ку мен ту не мо же оспо ри ти пу но ва жност, до ка зна сна га, као ни пи са на 
фор ма са мо за то што је у елек трон ском об ли ку.
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во јем мо дер них тех но ло ги ја.58 Уко ли ко има мо у ви ду све на пред ре че но о 
еле мен ти ма елек трон ске фор ме и ка рак те ри сти ка ма ква ли фи ко ва ног елек-
трон ског пот пи са, мо же мо за кљу чи ти да се њо ме ис пу ња ва услов из чл. 72, 
ст. 4 ЗОО. Из ра жа ва ње са др жи не из ја ва во ља уго вор них стра на у ви ду елек-
трон ског до ку мен та, као и ста вља ње ква ли фи ко ва ног елек трон ског пот пи са 
сва ка ко чи не мо гу ћим да се са др жи на из ја ве и њен да ва лац утвр де са из ве-
сно шћу. Као што је већ би ло ре чи, ква ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом 
обез бе ђу је се ве о ма ви сок сте пен по у зда но сти у по гле ду утвр ђи ва ња са др-
жи не из ја ве во ље, ње не ау тен тич но сти, као и иден ти те та да ва о ца из ја ве. 

У овом слу ча ју би се о елек трон ској фор ми уго во ра мо гло го во ри ти као 
о под вр сти пи са не фор ме уго во ра. Ме ђу тим, у том слу ча ју се ја вља про блем 
при ме не од ре да ба из ЗЕл Док у ко јим се го во ри о елек трон ској фор ми уго-
во ра ко ја ни је за кон ска ка те го ри ја у сми слу да ни је пред ви ђе на као јед на од 
вр ста фор ме уго во ра, као и да ни је на оп шти на чин ре гу ли са но ње но деј ство, 
од но сно мо гућ ност за ме не пи са не фор ме. 

Сто га, пре ма ми шље њу ау то ра, нај а де кват ни је ре ше ње у по гле ду ре гу-
ли са ња елек трон ске фор ме уго во ра би ло би да се мо гућ ност за кљу че ња уго-
во ра у елек трон ској фор ми и за ме не пи са не фор ме елек трон ском пред ви ди у 
про пи су у ко јем су са др жа на оп шта пра ви ла уго вор ног пра ва, у де лу ко ји се 
од но си на фор му уго во ра. То јест, по сто је ћим пра ви ли ма о фор ми уго во ра, у 
ве зи са пи са ном фор мом, тре ба ло би до да ти од ред бу о елек трон ској фор ми 
уго во ра као јед ној од вр ста фор ме уго во ра ко јом, под од го ва ра ју ћим усло ви ма 
мо же би ти за ме ње на пи са на фор ма. На тај на чин би се, чи ни се, от кло ни ле 
по сто је ће не до у ми це у по гле ду од ре ђе ња елек трон ске фор ме уго во ра, раз ли-
ко ва ња уго во ра у елек трон ској фор ми од оних за кљу че них елек трон ским 
пу тем и при ме не од ре да ба ко јим се ови ре гу ли шу у по себ ним за ко ни ма.

Ре ше ње по ну ђе но у Пред на цр ту Гра ђан ског за ко ни ка то ме не до при-
но си. Од ред ба Пред на цр та о пи са ној фор ми го то во је иден тич на оној из ЗОО, 
с тим што је по след њи став чл. 72 из ЗОО из ме њен та ко што је реч „те ле прин-
те ром“ за ме ње на ре чи ма „пу тем елек трон ске по ште“. Та ко у Пред на цр ту 
сто ји да ће се сма тра ти да је пи са на фор ма ис пу ње на ако стра не из ме ња ју 
пи сма или се спо ра зу ме ју пу тем елек трон ске по ште или не ким дру гим сред-
ством под усло вом да се са из ве сно шћу мо гу утвр ди ти са др жи на и да ва лац 
из ја ве. Осим то га, до дат је и став да се ко ри шће ње елек трон ског пот пи са 
уре ђу је по себ ним про пи си ма.59 Ова од ред ба ни је од го ва ра ју ћа јер се у њој 
не го во ри елек трон ској фор ми уго во ра уоп ште, ње ном деј ству и усло ви ма 
ко је тре ба да ис пу ња ва, већ о за кљу чи ва њу уго во ра пу тем елек трон ске по-
ште. При том, став у ко јем се по ми ње елек трон ски пот пис де лу је ве штач ки 

58 Т. Ма тић, 170.
59 Чл. 220, ст. 4 и 5 Пред на цр та Гра ђан ског за ко ни ка. 
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до да то јер се ни у јед ном ста ву пре то га не го во ри о елек трон ском пот пи су, 
ни ње го вом ко ри шће њу при ли ком за кљу чи ва ња уго во ра. 

Да у по гле ду елек трон ске фор ме уго во ра још увек по сто је број не не ја-
сно ће и те шко ће при ли ком ње ног ре гу ли са ња мо же се ви де ти и на при ме ру 
хр ват ског За ко на о об ве зним од но си ма из 2005. го ди не.60 У овом за ко ну, у 
де лу ко јим се ре гу ли ше фор ма уго во ра са др жа на је од ред ба под на сло вом 
„Скла па ње уго во ра елек тро нич ким пу тем“.61 У овој од ред би је пред ви ђе но 
да се уго вор сма тра скло пље ним елек трон ским пу тем ка да се стра не са гла се 
о бит ним еле мен ти ма уго во ра, као и да се по ну да упу ће на елек трон ским пу-
тем сма тра по ну дом упу ће ном при сут ном ли цу ако се у кон крет ном слу ча ју 
мо же на из ја ву од мах да ти про ти ви зја ва. Из са др жи не од ред бе ја сно је да се 
у њој не го во ри о елек трон ској фор ми уго во ра, већ о за кљу чи ва њу уго во ра 
елек трон ским пу тем, те да је на слов од ред бе мо жда од го ва ра ју ћи, али ње но 
ме сто у за ко ну сва ка ко ни је. Ти ме је за пра во пи та ње елек трон ске фор ме оста-
ло не ре гу ли са но. Је ди но се по след њи став овог чла на ти че фор ме уго во ра 
јер је у ње му пред ви ђе но да се упо тре ба елек трон ског пот пи са у за кљу че њу 
уго во ра ре гу ли ше по себ ним про пи си ма. Ме ђу тим, у не до стат ку пра ви ла 
ко ји би се за и ста од но си ли на елек трон ску фор му уго во ра, од ред ба о елек-
трон ском пот пи су ни је од зна ча ја. 

Пре ма схва та њу ау то ра, при мер пра вил ног и ја сног ре гу ли са ња елек-
трон ске фор ме уго во ра тре ба по тра жи ти у НГЗ. У овај за ко ник је 2001. го ди-
не, ра ди ускла ђи ва ња про пи са са Ди рек ти ва ма ЕУ о елек трон ској тр го ви ни 
и елек трон ском пот пи су, уне та из ме на §126 ко јим се ре гу ли ше пи са на фор ма, 
та ко што је до дат став ко јим је пред ви ђе но да писaна фор ма мо же би ти за-
ме ње на елек трон ском, уко ли ко за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.62 Осим 
то га, у НГЗ је уне та и по себ на од ред ба §126а ко јом се ре гу ли ше елек трон ска 
фор ма уго во ра. Пре ма овој од ред би, ка да елек трон ском фор мом тре ба да се 
за ме ни за ко ном пред ви ђе на пи са на фор ма по треб но је да онај ко да је из ја ву 
во ље у из ја ву укљу чи сво је име, као и да при ло жи ква ли фи ко ва ни елек трон ски 
пот пис. Та ко ђе, ка да стра не за кљу чу ју уго вор у елек трон ској фор ми, по треб но 
је да сва ка стра на ква ли фи ко ва ним елек трон ским пот пи сом по твр ди иден ти-
чан до ку мент. У за ко ни ку је пред ви ђе но да мо гућ ност за ме не пи са не фор ме 
елек трон ском бу де ис кљу че на у слу ча је ви ма ка да се сма тра да се њо ме не 
мо же у по треб ној ме ри оства ри ти упо зо ра ва ју ћа функ ци ја фор ме уго во ра.63 

60 Хр ват ски За кон о об ве зним од но си ма (НН 35/05, 41/08, 125/11, 78/1529/18) на сна зи 
од 01.08.2015. У да љем тек сту: ХЗОО.

61 Чл. 293 ХЗОО.
62 §126 III НГЗ.
63 He in rich Dörner, Bur ger lic hes Ge set zbuch Hand buc hkom men tar, Ba den Ba den 2002, 82, 

Rn. 12. 
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Тако је нпр. закључење уговора у електронској форми искључено код уговора 
о јемству или отказа уговора о раду.64

5. ЗА КЉУ ЧАК

Елек трон ска фор ма уго во ра је но ви ин сти тут обли га ци о ног пра ва ко ји 
је на стао са ци љем под сти ца ња раз во ја еле ктрон ске тр го ви не и по ве ћа ња 
прав не си гур но сти у од но си ма ко ји се за сни ва ју за кљу че њем уго во ра пу тем 
сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је. У до ма ћем пра ву су, са ци љем уса гла-
ша ва ња са пра вом Европ ске уни је, усво је ни ЗЕл Док(2009), ЗЕл Пот и ЗЕлТ 
ко јим су ре гу ли са ни елек трон ски до ку мент, елек трон ски пот пис и елек трон-
ска тр го ви на. Ме ђу тим, у овим про пи си ма ни је на од го ва ра ју ћи на чин ре-
гу ли са на и елек трон ска фор ма уго во ра. То је до ве ло до број них не ја сно ћа у 
ве зи са ти ме шта се под ра зу ме ва под елек трон ском фор мом уго во ра, ка кав 
је од нос из ме ђу уго во ра за кљу че них у елек трон ској фор ми и уго во ра за кљу-
че них елек трон ским пу тем и под ко јим усло ви ма уго во ри код ко јих је пи са-
на фор ма би тан услов за њи хов пу но ва жан на ста нак мо гу би ти за кљу че ни 
у елек трон ској фор ми. От кла ња њу ових не ја сно ћа ни су зна чај но до при не ли 
ни из ме на ЗЕлТ, ни до но ше ње ЗЕл Док чи јим сту па њем на сна гу су пре ста ли 
да ва же ЗЕл Пот и ЗЕл Док(2009). 

Сто га, у ра ду су ау то ри на сто ја ли да од ре де шта се под елек трон ском 
фор мом уго во ра под ра зу ме ва, и да ли се њо ме мо же на аде ква тан на чин за-
ме ни ти пи са на фор ма. У том ци љу је у ра ду из вр ше но по ре ђе ње еле ме на та 
пи са не и елек трон ске фор ме и ис пи та на мо гућ ност оства ре ња функ ци ја, 
од но сно ци ље ва пи са не фор ме за кљу че њем уго во ра у елек трон ској фор ми. 
Из по ре ђе ња еле ме на та и функ ци ја обе ју фор ми мо же се за кљу чи ти да елек-
трон ска фор ма уго во ра, по пра ви лу, мо же на од го ва ра ју ћи на чин да за ме ни 
пи са ну, те да се евен ту ал ни не до ста ци у по гле ду мо гућ но сти оства ре ња 
функ ци је упо зо ре ња мо гу от кло ни ти ис кљу че њем мо гућ но сти за ме не пи-
са не фор ме елек трон ском за по је ди не уго во ре. 

У на став ку ра да су из ло же на ре ше ња из ЗЕлТ и ЗЕл Док. У пр вом де лу 
ау то ри су на сто ја ли да ука жу на по тре бу раз ли ко ва ња елек трон ске фор ме 
уго во ра у од но су на за кљу че ње уго во ра елек трон ским пу тем ко ји су ре гу-
ли са ни у ЗЕлТ. Иа ко је елек трон ска фор ма уго во ра из јед на че на са пи са ном 
упра во са ци љем да се спре чи оспо ра ва ње пу но ва жно сти уго во ри ма за кљу-
че ним пу тем сред ста ва елек трон ске ко му ни ка ци је, из ме ђу за кљу че ња уго-
во ра елек трон ским пу тем и у елек трон ској фор ми по сто ји раз ли ка. Код за-
кљу че ња уго во ра елек трон ским пу тем се ра ди о на чи ну ко јим се по сти же 

64 §§766, 623 НГЗ.
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са гла сност во ља – ко ри шће њем сред ста ва елек трон ске ко му ни ка и је. Са дру-
ге стра не, под елек трон ском фор мом се под ра зу ме ва об лик у ко јем се из ра-
жа ва по стиг ну та са гла сност во ља уго вор них стра на. Та са гла сност мо же да 
бу де по стиг ну та ко ри шће њем елек трон ских сред ста ва, али и не мо ра. Исто 
та ко, са др жи на са гла сних из ја ва во ља да тих пу тем сред ста ва елек трон ске 
ко му ни ка ци је не мо ра би ти из ра же на у елек трон ском об ли ку. 

У ве зи са од ред ба ма из ЗЕл Док у ра ду је ука за но на из ме не ко је су овим 
за ко ном уне те у од но су на прет ход но ва же ће ЗЕл Пот и ЗЕл Док(2009). Ове 
из ме не ука зу ју на по сто ја ње на ме ре да се уз др жи од ре гу ли са ња елек трон-
ске фор ме уго во ра у ЗЕл Док. 

Пре ма схва та њу ау то ра, оп штој од ред би ко јом се ре гу ли ше елек трон ска 
фор ма и ни је ме сто у за ко ну ко јим се ре гу ли шу елек трон ски пот пис и елек-
трон ски до ку мент, већ ме ђу пра ви ли ма ко јим се ре гу ли ше фор ма уго во ра, 
а ко је су са др жа не у ЗОО. Има ју ћи у ви ду по сто је ће од ред бе ЗОО, основ за 
при зна ње елек трон ске фор ме уго во ра као за ме не за пи са ну мо же се на ћи у 
чл. 72, ст. 4 ЗОО. Ипак, пре ма схва та њу ау то ра, по сто је ће не ја сно ће у ве зи са 
елек трон ском фор мом уго во ра нај лак ше би се от кло ни ле до да ва њем по сто-
је ћим оп штим пра ви ли ма о фор ми уго во ра од ред бе ко јом би би ла ре гу ли-
са на елек трон ска фор ма уго во ра, ње на са др жи на и усло ви под ко јим она 
мо же би ти за ме на за пи са ну фор му. Као при мер за на чин на ко ји би то мо гло 
да бу де учи ње но у до ма ћем за ко но дав ству на ве де ни су §§ 126 и 126а НГЗ.
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On the Elec tro nic Form of Con tracts in Do me stic Law

Abstract: The elec tro nic form of the con tract is the new in sti tu te of the con tract 
law that aro se as a con se qu en ce of the de ve lop ment of elec tro nic com mer ce and 
the ef forts to se cu re the le gal ef fect of the con tracts con clu ded thro ugh the In ter net. 
At the le vel of the Eu ro pean Union, re gu la ti ons ha ve been adop ted with the aim of 
eli mi na ting ob stac les to the ef fec ti ve con clu sion of a con tract by elec tro nic me ans, 
and among the se ob stac les are cer ta inly the con di ti ons con cer ning the form of the 
con tract. Sub se qu ently, the cor re spon ding chan ges to exi sting re gu la ti ons in the 
EU Mem ber Sta tes ha ve been ma de, as well as in the co un tri es that are aspi ring to 
be co me one of the Mem ber sta tes. In the pa per aut hors exa mi ned if the elec tro nic 
form is su i ta ble to re pla ce the writ ten form in ca ses when the writ ten form is re qu i red 
as a con di tion for the va li dity of the con tract. Al so, the pa per analyzes do me stic 
le gi sla ti ve so lu ti ons that re la te to the elec tro nic form of the con tract. In ad di tion, it 
was exa mi ned whet her the re is a ba sis in the Law on Obli ga ti ons for the re cog ni tion 
of the elec tro nic form of the con tract as a re pla ce ment for the writ ten form. At the 
end of the pa per aut hors pro po sed how to re gu la te the elec tro nic form of the con tract 
in or der to eli mi na te the exi sting un cer ta in ti es which we re po in ted out in the pa per.

Keywords: elec tro nic form of con tracts, writ ten form of con tracts, con clu sion 
of con tracts by elec tro nic me ans, elec tro nic sig na tu re.
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