
 

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине, на 85. сједници Представничког дома, одржаној 18. септембра 2006. године, и на 63. 

сједници Дома народа, одржаној 20. септембра 2006. године, усвојила је   

ЗАКОН   

О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОТПИСУ   

ГЛАВА И - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.   

(Предмет Закона)   

Овим Законом уређују се основи формирања и употребе електронског потписа и пружања услуга 

у вези са електронским потписом и овјеравањем.   

Члан 2.   

(Примјена појединих одредаба)   

(1)    Одредбе овог Закона примјењују се у затвореним системима, који су у потпуности уређени 

уговорима између познатог броја уговорних страна, ако је њихова примјена уговорена.   

(2)    Одредбе овог Закона примјењују се у отвореној електронској комуникацији са судом и 

другим институцијама, ако посебним законом није другачије одређено.   

Члан 3.   

(Дефиниције)   

Поједини изрази који се користе у овом Закону имају сљедећа значења:   

а)    електронски потпис су подаци у електронском облику који прате друге податке у 

електронском облику или су с њима логички повезани и омогућавају утврђивање идентитета 

потписника;   

б)    потписник је физичко лице којем су додијељени подаци за формирање потписа и 

одговарајући подаци за провјеру потписа, и којем је у његово име или у име трећег лица 



формиран електронски потпис, или овјерилац који користи потврду за пружање услуга у вези са 

електронским потписом или овјеравањем;   

ц)    сигуран електронски потпис је електронски потпис који је:   

1)    додијељен искључиво потписнику,   

2)    омогућава идентификовање потписника,   

3)    формиран коришћењем средстава која су у потпуности под контролом потписника,   

4)    повезан са подацима на које се односи тако да се може утврдити свака накнадна промјена 

тих података,   

5)    заснован на квалификованој потврди и формиран коришћењем техничких средстава и 

поступака који су у складу са безбједносним захтјевима овог Закона и подзаконских прописа 

донесених на основу њега;   

д)    подаци за формирање потписа су јединствени подаци као што су шифре или посебни 

шифровани кључеви, које потписник користи за формирање електронског потписа;   

е)    средства за формирање потписа су софтвер или хардвер, који се користи за обраду 

података за формирање потписа;   

ф)    подаци за провјеру потписа су јединствени подаци као што су шифре или посебни 

шифровани кључеви, који се користе за провјеру електронског потписа;   

г)    средства за провјеру потписа су софтвер или хардвер, који се користе за провјеру 

електронског потписа;   

х)    потврда је електронска потврда, са подацима за провјеру потписа који су додијељени 

одређеном лицу, чији је идентитет утврђен;   

и)    квалификована потврда је потврда која садржи податке из члана 6. овог Закона, и коју је 

издао овјерилац који задовољава одредбе члана 8. овог Закона;   

ј)    овјерилац је физичко или правно лице које издаје потврде или временски печат, или обавља 

друге услуге у вези са електронским потписом и овјеравањем;   

к)    услуге у вези са електронским потписом и овјеравањем су стављање на располагање 

производа и поступака повезаних са електронским потписом, издавање, обнављање и 



управљање потврдама, регистар потврда, пружање услуга опозива, временског печата, као и 

рачунарске и савјетодавне услуге у вези са електронским потписом;   

л)    временски печат је електронски потписана потврда овјериоца која потврђује да су одређени 

подаци били присутни у електронском документу, у одређеном моменту;   

м)    производ је софтвер или хардвер, чије се специфичне компоненте користе за формирање 

или провјеру електронског потписа или које овјерилац користи за пружање услуга у вези са 

електронским потписом и потврдама;   

н)    компромитовање је нарушавање безбједносних мјера или безбједносне технике, при чему 

овјерилац не може да задржи основни захтијевани ниво безбједности.   

ГЛАВА ИИ - ПРАВНО ДЕЈСТВО ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА   

Члан 4.   

(Опште правно дејство електронског потписа)   

(1)    У правном и пословном промету могу се користити електронски потписи формирани 

поступцима различитих нивоа безбједности и засновани на потврдама различитих класа.   

(2)    Правно дејство електронског потписа и његова употреба као доказног средства не може се 

искључити због чињенице да је електронски потпис доступан једино у електронској форми, или 

због тога што није заснован на квалификованој потврди, или квалификованој потврди 

акредитованог овјериоца, или због тога што није формиран коришћењем техничких средстава и 

поступака из члана 14. овог Закона.   

Члан 5.   

(Посебно правно дејство електронског потписа)   

(1)    Сигуран електронски потпис задовољава правне захтјеве за својеручни потпис и нарочито 

писану форму, ако посебним законом или споразумом уговорних страна није другачије 

одређено.   

(2)    Сигуран електронски потпис нема правно дејство писане форме код:   

а)    правних послова из области породичног и насљедног права који захтијевају писану форму 

или испуњавање строжих захтјева форме,   



б)    других изјава воље или правних послова за чије се важење захтијева службена овјера, 

судска или нотарска провјера аутентичности или нотарска исправа,   

ц)    изјава воље, правних послова или поднесака који захтијевају службену овјеру, судску или 

нотарску провјеру аутентичности или нотарску исправу, ради уноса у земљишне књиге или други 

службени регистар,   

д)    изјава гаранција које су издала лица из области свог занатског, пословног или стручног 

својства.   

(3)    Претпоставка аутентичности садржаја потписане приватне исправе, у смислу одредаба 

позитивних прописа којима се уређује, примјењује се и на електронски документ на којем је 

остварен сигуран електронски потпис.   

(4)    Сматра се да правно дејство сигурног електронског потписа из ст. (1) и (3) овог члана није 

настало ако се докаже да нису били задовољени безбједносни захтјеви овог Закона и на основу 

њега донесених подзаконских прописа, или да су мјере предузете у циљу да се задовоље, биле 

компромитоване.   

Члан 6.   

(Квалификована потврда)   

(1)    Квалификована потврда мора садржавати најмање сљедеће податке:   

а)    ознаку да се ради о квалификованој потврди,   

б)    име или фирму и назив државе пребивалишта или сједишта овјериоца,   

ц)    име, односно псеудоним потписника, уз обавезно назначавање да се ради о псеудониму,   

д)    додатне податке о потписнику, који су прописани за намјену за коју се потврда употребљава, 

а који не смију бити у супротности с намјеном употребе псеудонима,   

е)    податке за провјеру потписа који одговарају подацима за формирање потписа који су под 

контролом потписника,   

ф)    податке о почетку и престанку важења потврде,   

г)    јединствену ознаку потврде,   

х)    ограничења у вези са употребом потврде, ако их има,   



и)    ограничења у погледу вриједности трансакција за које се потврда може употријебити, ако их 

има.   

(2)    На захтјев лица које тражи потврду, у квалификованој потврди могу се навести друге важне 

правне информације.   

(3)    Квалификована потврда мора бити потписана електронским потписом овјериоца, који је у 

складу са одредбама члана 3. тачка ц) алинеја од 1) до 4) овог Закона.   

ГЛАВА ИИИ - ОВЈЕРИОЦИ   

Члан 7.   

(Обављање дјелатности)   

(1)    За почетак рада и пружање услуга у вези са електронским потписом и овјеравањем, 

овјериоцу није потребна посебна дозвола.   

(2)    Овјерилац је дужан да без одлагања обавијести надзорни орган о почетку рада. Овјерилац 

је дужан да достави интерна правила о пружању услуга и безбједносни концепт за сваку услугу у 

вези са електронским потписом и овјеравањем коју пружа на почетку рада, као и у случају било 

које промјене у вези са пружањем услуга.   

(3)    Овјерилац који користи поступке за сигуран електронски потпис дужан је да у безбједносном 

концепту утврди на који начин ће задовољити безбједносне захтјеве прописане овим законом и 

подзаконским прописима донесеним на основу њега.   

(4)    Овјерилац је дужан да испуњава захтјеве из својих интерних правила о пружању услуга и 

безбједносног концепта на почетку, као и све вријеме током обављања дјелатности.   

(5)    Овјерилац је дужан да без одлагања обавијести надзорни орган о свим околностима које га 

спречавају или му онемогућавају обављање дјелатности у складу са интерним правилима о 

пружању услуга и безбједносним концептом.   

(6)    Овјерилац који издаје потврде дужан је да у безбједносном концепту опише у којој форми се 

води регистар потврда.   

(7)    Овјерилац може користити потврде које је сам издао, само ако је то неопходно за пружање 

услуга у вези са електронским потписом и овјеравањем.   

Члан 8.   



(Овјериоци који издају квалификоване потврде)   

(1)    Овјерилац који издаје квалификоване потврде дужан је да:   

а)    демонстрира поузданост која се захтијева за пружање услуга у вези са електронским 

потписом и овјеравањем,   

б)    води брз и сигуран регистар потврда и обезбиједи пружање неодложне и сигурне услуге 

опозива,   

ц)    за квалификоване потврде, као и за регистар потврда и пружање услуга опозива, користи 

податак о времену који је несумњиво квалитетан (нпр. сигуран временски печат), и обезбиједи за 

све случајеве да се датум и вријеме издавања или опозива потврде могу тачно утврдити,   

д)    поуздано провјери идентитет и, гдје је то примјењиво, било која друга значајна правна 

обиљежја лица које тражи потврду,   

е)    запошљава поуздана лица, која за пружање услуга имају потребна специјалистичка знања, 

искуство и стручне квалификације и нарочито управљачке способности и познавање технологије 

електронског потписа и одговарајућих безбједносних поступака, те примјењују административне 

и управљачке поступке и прописе, у складу са важећим правилима струке,   

ф)    има финансијску способност за обављање дјелатности у складу са овим законом и 

подзаконским прописима донесеним на основу њега те за покриће евентуалних захтјева за 

накнаду штете,   

г)    евидентира све околности и чињенице значајне за квалификоване потврде током времена 

њихове примјене, тако да се овјеравање може доказати, нарочито у судском поступку, те да ове 

податке чува трајно и у електронском облику,   

х)    предузме одговарајуће мјере, тако да ни сам овјерилац ни трећа лица не могу чувати или 

копирати податке за формирање потписа.   

(2)    Овјерилац који издаје квалификоване потврде, за пружање услуга у вези са електронским 

потписом и овјеравањем, као и за формирање и чување потврда, дужан је да користи поуздане 

системе, производе и поступке који су технички заштићени од измјена и који пружају техничку и 

криптографску безбједност. Такође, дужан је да предузме одговарајуће мјере којима се 

обезбјеђује тајност података за формирање потписа, да се подаци за квалификоване потврде не 

могу неопажено исконструисати или фалсификовати и да су ове потврде, само уз пристанак 

потписника, доступне јавности. За генерисање и чување података за формирање потписа и за 

формирање и чување квалификованих потврда, овјерилац је дужан да користи техничка 

средства и поступке који задовољавају одредбе члана 14. овог Закона.   



(3)    Подаци за формирање потписа овјериоца морају бити обезбијеђени од неовлашћеног 

приступа.   

(4)    Ако овјерилац користи поступке за сигуран електронски потпис, у потврди, као и у 

електронском регистру потврда, који је генерално стално доступан коришћењем средстава 

информационих и комуникационих технологија, мора се назначити да се ради о сигурном 

електронском потпису.   

(5)    На захтјев суда или друге институције, овјерилац је дужан да провјери сигуран електронски 

потпис заснован на квалификованој потврди.   

Члан 9.   

(Издавање квалификованих потврда)   

(1)    Овјерилац је дужан да, помоћу званичног идентификационог документа са фотографијом за 

физичка лица, или уредно овјереним документима за правно лице, поуздано утврди идентитет и 

друге потребне податке лица које тражи квалификовану потврду.   

(2)    Захтјев за квалификовану потврду може бити поднесен правном лицу које овласти 

овјерилац. Ово правно лице дужно је да провјери идентитет лица које тражи квалификовану 

потврду.   

(3)    Овјерилац је дужан да, у складу са интерним правилима о пружању услуга, у 

квалификованој потврди наведе податке о овлашћењу за заступање или друге важне правне 

информације, ако се то захтијева, и ако лице које тражи квалификовану потврду докаже те 

податке овјериоцу или правном лицу из става (2) овог члана.   

(4)    На захтјев лица које тражи потврду, овјерилац може у потврди, у складу са интерним 

правилима о пружању услуга, навести псеудоним умјесто имена потписника. Псеудоним не смије 

бити увредљив или очигледно збуњујући у вези са именом или потписом.   

Члан 10.   

(Опозив потврде)   

(1)    Овјерилац је дужан да без одлагања опозове потврду ако:   

а)    опозив потврде захтијева потписник или у потврди именовани овлашћеник,   

б)    сазна да је потписник изгубио пословну способност, умро, или је престао да постоји, или су 

се промијениле чињенице потврђене у потврди,   



ц)    је потврда издата на основу нетачних података,   

д)    престане обављати дјелатност, а регистар потврда и пружање услуга опозива није преузео 

други овјерилац,   

е)    опозив нареди надзорни орган,   

ф)    постоји опасност од злоупотребе потврде.   

(2)    Ако се чињенице на које се односи став (1) овог члана не могу одмах несумњиво утврдити, 

овјерилац је дужан да без одлагања суспендује потврду.   

(3)    Суспензија и опозив морају садржавати датум и вријеме од када производе дејство. Ако је 

поступак опозива или суспензије спроведен, дејство производе од момента кад се унесу у 

регистар потврда. Опозив и суспензија са повратним дејством нису допуштени. Овјерилац је 

дужан да без одлагања обавијести потписника о суспензији или опозиву.   

(4)    Надзорни орган дужан је да без одлагања опозове потврде ако:   

а)    овјерилац престане да обавља дјелатност, а његов регистар потврда и пружање услуга 

опозива није преузео други овјерилац,   

б)    је овјериоцу забрањено обављање дјелатности, а његов регистар потврда и пружање услуга 

опозива није преузео други овјерилац.   

Члан 11.   

(Временски печат)   

(1)    Ако овјерилац пружа услуге временског печата, дужан је да у својим интерним правилима о 

пружању услуга и безбједносном концепту утврди на који начин ће задовољити захтјеве за 

пружање услуге утврђене овим законом и подзаконским прописима донесеним на основу њега.   

(2)    За пружање услуга сигурног временског печата, овјерилац мора да користи техничка 

средства и поступке који обезбјеђују тачност и аутентичност наведеног времена и који су у 

складу са одредбама члана 14. овог Закона.   

Члан 12.   

(Документација)   

(1)    Овјерилац је дужан да документује безбједносне мјере које је предузео у складу са 

одредбама овог Закона и подзаконских прописа донесених на основу њега, као и издавање, 



суспензију и опозив потврда. Подаци и њихова аутентичност и тренутак њиховог уписивања у 

систем протокола морају бити увијек доступни провјери.   

(2)    Овјерилац је дужан да достави документацију из става (1) овог члана на захтјев суда или 

другог органа власти.   

Члан 13.   

(Престанак обављања дјелатности)   

(1)    Овјерилац је дужан да без одлагања обавијести надзорни орган о престанку обављања 

дјелатности. Овјерилац је такође дужан да у тренутку престанка обављања дјелатности опозове 

важеће потврде, или обезбиједи да најмање регистар потврда и пружање услуга опозива 

преузме други овјерилац.   

(2)    Овјерилац је дужан да без одлагања обавијести потписнике о престанку обављања 

дјелатности и опозиву, или преузимању.   

(3)    Овјерилац је дужан да обезбиједи да се услуга опозива пружа и ако су потврде опозване. 

Ако овјерилац не обезбиједи пружање услуге опозива, пружање услуге опозива обезбиједиће 

надзорни орган, на терет овјериоца.   

ГЛАВА ИВ - ТЕХНИЧКИ БЕЗБЈЕДНОСНИ ЗАХТЈЕВИ   

Члан 14.   

(Техничка средства и поступци за сигуран електронски потпис)   

(1)    За генерисање и чување података за формирање потписа, и за формирање сигурног 

електронског потписа, морају се користити техничка средства која омогућавају поуздано 

откривање фалсификовања потписаних података и поуздано спречавају неовлашћено 

коришћење поступака формирања података за електронски потпис.   

(2)    Техничка средства и поступци који се користе за формирање сигурног електронског потписа 

морају обезбиједити да подаци који се потписују нису промијењени и да подаци који се потписују 

буду приказани потписнику прије потписивања; подаци за формирање потписа морају бити 

обезбијеђени тако да се не могу извести, вјероватноћа да ће се појавити само једном мора бити 

близу сигурности, а њихова поузданост мора бити загарантована.   

(3)    За формирање и чување квалификованих потврда морају се користити техничка средства и 

поступци који спречавају формирање и фалсификовање потврда.   



(4)    Техничка средства и поступци који се користе за провјеру сигурно потписаних података 

морају обезбиједити да:   

а)    потписани подаци нису промијењени,   

б)    електронски потпис буде поуздано провјерен и резултати провјере коректно приказани лицу 

које врши провјеру,   

ц)    лице које врши провјеру може утврдити податке на које се електронски потпис односи,   

д)    лице које врши провјеру може поуздано утврдити потписника чији је електронски потпис 

остварен, и да у случају употребе псеудонима његова употреба увијек буде назначена,   

е)    свака промјена која на било који начин утиче на безбједност потписаних података буде 

видљива.   

(5)    Техничка средства и поступци за формирање сигурног електронског потписа морају се, 

зависно од стања технике, свеобухватно и редовно провјеравати. Њихово задовољавање 

безбједносних захтјева овог Закона и на основу њега донесених подзаконских прописа мора 

потврдити посебно тијело (члан 15). Потврде о задовољавању безбједносних захтјева које су 

издала тијела држава чланица Европске уније или чланица Европског економског простора, из 

члана 3 став 4. Директиве 1999/93 ЕЗ Европског парламента и Савјета, од 13. децембра 1999. о 

оквиру Заједнице за електронски потпис (''Сл. лист Европских заједница'', бр. Л 13, од 19. јануара 
2000, стр. 12), прихватају се као и потврде тијела из члана 15. овог Закона.   

(6)    Техничка средства и поступци које на основу члана 3. став 5. Директиве 1999/93 ЕЗ 

Европског парламента и Савјета, од 13. децембра 1999, о оквиру Заједнице за електронски 

потпис утврди Европска комисија, задовољавају безбједносне захтјеве овог Закона и 

подзаконских прописа донесених на основу њега.   

Члан 15.   

(Издавање потврда о испуњавању безбједносних захтјева)   

(1)    Потврде из члана 14. став (5) овог Закона може издавати јавно или приватно тијело које је за 

ту сврху акредитовано код Института за акредитовање Босне и Херцеговине.   

(2)    Институт за акредитовање Босне и Херцеговине акредитоваће јавно или приватно тијело за 

издавање потврда из члана 14. став (5) овог Закона на његов захтјев, ако:   

а)    демонстрира поузданост потребну за обављање својих активности,   



б)    запошљава поуздана лица, која за обављање активности имају специјалистичка знања, 

искуство и стручне квалификације, нарочито познавање електронског потписа и одговарајућих 

безбједносних поступака, криптографије, комуникационих и "смарт-цард" технологија и техничке 

евалуације ових средстава,   

ц)    има задовољавајућа техничка средства и уређаје и финансијску и економску способност за 

обављање активности,   

д)    гарантује потребну независност и непристрасност.   

(3)    Подносилац захтјева за акредитацију мора испуњавати и критеријуме које утврди Европска 

комисија, на основу члана 3. став 4. Директиве 1999/93 ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13. 

децембра 1999. о оквиру Заједнице за електронски потпис. Савјет министара Босне и 

Херцеговине, на приједлог министра надлежног за информационо друштво, подзаконским 

прописом објавиће ове критеријуме.   

(4)    Јавно или приватно тијело акредитовано за издавање потврда из члана 14. став (5) овог 

Закона може за потребе обављања својих активности користити извјештаје о испитивању других 

акредитованих тијела.   

ГЛАВА В - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ   

Члан 16.   

(Опште обавезе овјериоца)   

(1)    Овјерилац је дужан да лице које тражи потврду јасно и свеобухватно упозна са интерним 

правилима о пружању услуга и безбједносним концептом, у писаној форми или употребом 

трајног носача података, прије закључивања уговора. Приликом издавања квалификоване 

потврде, овјерилац је такође дужан да упозна имаоца потврде са условима употребе као што су 

ограничења у вези са употребом или ограничења у погледу вриједности трансакција за које се 

потврда може употријебити, те да напомене добровољну акредитацију и било које посебне 

поступке за рјешавање спорова.   

(2)    Информације на које се односи став (1) овог члана могу се, на њихов захтјев, доставити 

трећим лицима која докажу правни интерес за њих.   

(3)    Овјерилац је дужан да упозна лице које тражи потврду о томе која су техничка средства и 

поступци подесни за потписивање, и гдје је то примјењиво, која техничка средства и поступци и 

други уређаји задовољавају одредбе овог Закона о формирању и провјери сигурног 

електронског потписа. Надаље, овјерилац је дужан да упозна лице које тражи потврду са 

могућим правним дејством поступка за електронски потпис који је коришћен, обавезама 



потписника и специфичној одговорности овјериоца. Прије него што безбједносна вриједност 

тренутног електронског потписа буде нарушена током времена, ималац потврде треба да буде 

обавијештен о потреби примјене новог електронског потписа (гдје је то примјењиво и на који 

начин).   

Члан 17.   

(Обавезе потписника)   

(1)    Потписник је дужан да чува податке за формирање електронског потписа и суздржи се од 

њиховог просљеђивања, те да спријечи неовлашћен приступ тим подацима у мјери у којој је то 

могуће очекивати.   

(2)    Потписник је дужан да без одлагања овјериоцу достави све потребне податке и 

информације о промјенама које утичу или могу утицати на тачност утврђивања потписника.   

(3)    Потписник је дужан да без одлагања затражи опозив потврде ако су подаци за формирање 

електронског потписа нетачни, или ако постоји основана сумња да су копирани или да су 

неовлашћена лица дошла у посјед ових података, или ако су се чињенице потврђене у потврди 

промијениле.   

Члан 18.   

(Заштита личних података)   

(1)    Овјерилац може користити само оне личне податке који су потребни да би се услуга 

пружила. Ови подаци могу се прибавити само непосредно од лица о којем се ради, или, уз 

његову сагласност, од треће стране.   

(2)    Ако је коришћен псеудоним, овјерилац ће доставити податке о потписниковом идентитету 

ако за утврђивање идентитета постоји преовлађујући правни интерес у смислу одредаба 

прописа којима се уређује заштита података. Овјерилац је дужан да документује достављање.   

Члан 19.   

(Одговорност овјерилаца за штету)   

(1)    Овјерилац који издаје потврде као квалификоване или гарантује за такве потврде у складу 

са одредбама члана 24. став (2) тачка б) овог Закона, одговоран је за штету сваком лицу које се 

поузда у потврду, за сљедеће:   



а)    тачност података у квалификованој потврди у тренутку њеног издавања, и да потврда 

садржи све податке прописане за квалификовану потврду,   

б)    да је потписник, наведен у квалификованој потврди, у тренутку издавања потврде био у 

посједу свих података за формирање потписа, који одговарају подацима за провјеру потписа 

садржаним у потврди,   

ц)    да су подаци за формирање потписа и са њима усаглашени подаци за провјеру потписа 

заједно, приликом примјене производа и поступака које му је овјерилац ставио на располагање 

или њима еквивалентних које сам користи одговарајући у комплементарном смислу,   

д)    опозив потврде без одлагања, по улагању одговарајућег захтјева, и да је поступак опозива 

расположив,   

е)    да су задовољене одредбе члана 8. овог Закона и да су за генерисање и чување података за 

формирање потписа и формирање и чување квалификованих потврда коришћена техничка 

средства и поступци који задовољавају одредбе члана 14. овог Закона.   

(2)    Овјерилац који користи поступке за сигуран електронски потпис такође је одговоран да 

производи, поступци и други уређаји које користи или препоручује као одговарајуће за 

формирање електронског потписа и приказ података који се потписују задовољавају одредбе 

члана 14. овог Закона.   

(3)    Овјерилац је одговоран ако не докаже да је штета настала без његове кривице.   

(4)    Ако је употреба квалификоване потврде ограничена, овјерилац се неће сматрати 

одговорним за штету која је настала у вези са употребом потврде ван ограничења. Ако 

квалификована потврда садржи ограничења у погледу вриједности трансакција за које се може 

употријебити, овјерилац се неће сматрати одговорним за штету насталу у вези са употребом 

потврде за трансакције чија је вриједност ван ових ограничења.   

ГЛАВА ВИ - НАДЗОР   

Члан 20.   

(Надзорни орган)   

(1)    Надзорни орган је Канцеларија за надзор и акредитацију овјерилаца при министарству 

надлежном за информационо друштво.   

(2)    У оквиру инспекцијског надзора, надзорни орган:   



а)    провјерава да ли су интерна правила о пружању услуга и безбједносни концепт овјерилаца у 

складу са одредбама овог Закона и подзаконских прописа донесених на основу њега;   

б)    провјерава да ли овјерилац све вријеме обављања дјелатности задовољава одредбе овог 

Закона и подзаконских прописа донесених на основу њега и својих интерних правила о пружању 

услуга и безбједносног концепта;   

ц)    ако овјерилац пружа услуге у вези са сигурним електронским потписом, надзире коришћење 

техничких средстава и поступака из члана 14. овог Закона;   

д)    провјерава да ли тијело акредитовано за издавање потврда о испуњавању безбједносних 

захтјева овог Закона и подзаконских прописа донесених на основу њега испуњава 

организационе критеријуме из члана 15. овог Закона;   

е)    региструје овјериоце који поднесу обавјештење о почетку рада и акредитује овјериоце у 

складу са одредбама члана 23. овог Закона;   

ф)    утврђује еквивалентност извјештаја о провјери из трећих држава (члан 24. став (3));   

г)    пружа услугу опозива, ако је овјерилац престао да пружа услуге у вези са електронским 

потписом и овјеравањем или му је пружање услуга забрањено, а пружање услуге опозива није 

преузео други овјерилац у смислу члана 13. став (3) и члана 21. став (5) овог Закона.   

(3)    Овјериоци су обавезни да надокнаде трошкове активности надзорног органа у складу са 

прописима донесеним на основу овог Закона.   

(4)    Надзорни орган води електронски регистар овјерилаца са сједиштем у Босни и 

Херцеговини, акредитованих овјерилаца и овјерилаца са сједиштем у трећим државама за чије 

потврде гарантује овјерилац са сједиштем у Босни и Херцеговини у складу са одредбама члана 

24. став (2) тачка б) овог Закона. Такође, надзорни орган води регистар потврда овјерилаца који 

садржи квалификоване потврде овјерилаца за пружање услуга у вези са електронским потписом 

и овјеравањем. Овакве потврде може издавати и надзорни орган. Ови регистри, генерално, 

морају бити стално доступни коришћењем средстава информационих и комуникационих 

технологија. Надзорни орган ставља свој сигуран електронски потпис на регистре које води. 

Потврда надзорног органа објављује се у "Службеном гласнику БиХ".   

Члан 21.   

(Мјере надзора)   

(1)    Приликом обављања инспекцијског надзора, надзорни орган овлашћен је за предузимање 

мјера којима се обезбјеђује испуњење обавеза одређених овим законом и подзаконским 



прописима донесеним на основу њега. Надзорни орган може забранити коришћење 

неодговарајућих техничких средстава и поступака или пружање свих или појединих услуга у вези 

са електронским потписом и овјеравањем. Надзорни орган може опозвати потврде овјериоца 

или потписника, или наредити овјериоцу опозив потврда.   

(2)    Надзорни орган ће овјериоцу забранити пружање свих или појединих услуга у вези са 

електронским потписом и овјеравањем ако:   

а)    овјерилац или његова запослена лица не демонстрирају поузданост која се захтијева за 

услуге у вези са електронским потписом и овјеравањем које пружају;   

б)    овјерилац или његова запослена лица немају потребна специјалистичка знања, искуство и 

стручне квалификације;   

ц)    нема на располагању потребна финансијска средства;   

д)    не пружа услуге у вези са електронским потписом и овјеравањем у складу са интерним 

правилима о пружању услуга и безбједносним концептом;   

е)    не води регистар потврда у складу са одредбама овог Закона и подзаконских прописа 

донесених на основу њега;   

ф)    не испуњава обавезе у вези са опозивом и суспензијом, у складу са одредбама овог Закона 

и подзаконских прописа донесених на основу њега;   

г)    не испуни обавезе из члана 7. став (2) овог Закона.   

(3)    Ако није одредио блаже мјере из става (6) овог члана, надзорни орган забраниће овјериоцу 

који издаје квалификоване потврде пружање свих или појединих услуга у вези са електронским 

потписом и овјеравањем, ако нису задовољене друге одредбе овог Закона и подзаконских 

прописа донесених на основу њега, којима се уређује пружање услуга.   

(4)    Ако није одредио блаже мјере из става (6) овог члана, надзорни орган забраниће овјериоцу 

који користи поступке за сигуран електронски потпис пружање свих или појединих услуга у вези 

са електронским потписом и овјеравањем, ако техничка средства и поступци не задовољавају 

одредбе члана 14. овог Закона.   

(5)    Ако надзорни орган забрани овјериоцу пружање услуга у вези са електронским потписом и 

овјеравањем, мора обезбиједити да се потврде овјериоца и потписника опозову или да други 

овјерилац, у мјери у којој пристане, преузме обављање дјелатности овјериоца којем је забрањен 

рад, а најмање регистар потврда и пружање услуга опозива. Потписници ће бити обавијештени о 

забрани и опозиву или преузимању, без одлагања. Овјерилац је дужан да обезбиједи да се 



услуга опозива пружа и ако су потврде опозване. Ако овјерилац не обезбиједи пружање услуге 

опозива, пружање услуге на терет овјериоца обезбиједиће надзорни орган.   

(6)    Надзорни орган неће забранити пружања услуга у вези са електронским потписом и 

овјеравањем ако се блажим мјерама може постићи усклађивање са одредбама овог Закона и 

подзаконских прописа донесених на основу њега. Надзорни орган може одредити рокове и 

услове за отклањање недостатака и издати упозорење о забрани у случају да недостаци које 

утврди не буду отклоњени у разумном року који одреди.   

Члан 22.   

(Спровођење надзора)   

(1)    Овјерилац је дужан да одреди лице које ће на захтјев надзорног органа омогућити приступ у 

пословне просторије у току радног времена. Овјерилац је дужан да достави или припреми за 

инспекцију релевантне пословне књиге, документацију из члана 12. овог Закона и другу 

документацију, те да обезбиједи потребне информације и било коју другу потребну помоћ.   

(2)    Инспектор је овлашћен да изузме документацију ако је то потребно за обезбјеђивање 

доказа или за детаљно утврђивање неправилности, на период од највише 15 дана, о чему издаје 

потврду.   

(3)    Податке о потврдама који су личне природе и податке који су заштићени по посебном 

закону, са којима се упозна приликом надзора, инспектор је дужан да чува као тајну.   

(4)    Против одлуке надзорног органа дозвољена је жалба Жалбеном савјету при Савјету 

министара Босне и Херцеговине. Жалба не задржава извршење.   

(5)    Забрана не утиче на важење претходно издатих потврда.   

ГЛАВА ВИИ - ДОБРОВОЉНА АКРЕДИТАЦИЈА   

Члан 23.   

(Акредитовање овјерилаца)   

(1)    Овјериоце који користе поступке за сигуран електронски потпис и који докажу да 

задовољавају одредбе овог Закона и подзаконских прописа донесених на основу њега, надзорни 

орган ће акредитовати на захтјев. Надзорни орган може, под истим условима, акредитовати и 

овјериоце са сједиштем изван Босне и Херцеговине, ако су испуњени услови за признавање 

њихових потврда у Босни и Херцеговини. Акредитовани овјерилац може само уз сагласност 

надзорног органа назначавати своју акредитованост у правном промету. Ова ознака се може 



користити за услуге у вези са електронским потписом и овјеравањем и производе, само ако су 

задовољени безбједносни захтјеви одредаба члана 14. овог Закона.   

(2)    Добровољна акредитација овјериоца треба да буде назначена у квалификованој потврди 

или да буде доступна на други одговарајући начин.   

ГЛАВА ВИИИ - ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ПОТВРДА   

Члан 24.   

(Признавање потврда које су издали страни овјериоци)   

(1)    Потврде које су издали овјериоци са сједиштем у држави чланици Европске уније или 

држави која је чланица Европског економског простора и чију валидност Босна и Херцеговина 

може провјерити третирају се као домаће потврде. Квалификоване потврде ових овјерилаца 

имају исто правно дејство као домаће квалификоване потврде.   

(2)    Потврде које су издали овјериоци са сједиштем у трећим државама и чију валидност Босна 

и Херцеговина може провјерити, биће признате у Босни и Херцеговини. Квалификоване потврде 

ових овјерилаца правно ће се третирати као и домаће квалификоване потврде ако:   

а)    овјерилац задовољава одредбе члана 8. овог Закона и ако је акредитован у складу са 

системом добровољне акредитације у Босни и Херцеговини, или у држави чланици Европске 

уније или држави која је чланица Европског економског простора,   

б)    домаћи овјерилац или овјерилац са сједиштем у држави чланици Европске уније или држави 

која је чланица Европског економског простора и који задовољава одредбе члана 8. овог Закона, 

гарантује за његове потврде у складу са прописима о одговорности,   

ц)    се потврда признаје као квалификована, или се овјерилац сматра овјериоцем који издаје 

квалификоване потврде, на основу двостраног или вишестраног међународног уговора између 

Босне и Херцеговине и других држава или међународних организација,   

д)    се потврда признаје као квалификована, или се овјерилац сматра овјериоцем који издаје 

квалификоване потврде, на основу двостраног или вишестраног међународног уговора између 

Европске уније и трећих држава или међународних организација.   

(3)    Потврде о задовољавању безбједносних захтјева из члана 14. став (5) овог Закона, које је 

издало тијело са сједиштем у трећој држави, и које је у тој држави признато као тијело које издаје 

такве потврде, биће важеће као и потврде тијела из члана 15. овог Закона, под условом да 

надзорни орган утврди да су технички захтјеви, испитивања и поступци провјере тог тијела 

еквивалентни онима које користе тијела из члана 15. овог Закона.   



ГЛАВА ИХ - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 25.   

(Казнене одредбе)   

(1)    Свако лице које употријеби податке за формирање потписа другог лица, без знања 

потписника и његовог пристанка, казниће се за прекршај новчаном казном у износу до 8.000 КМ.   

(2)    Новчаном казном у износу до 16.000 КМ казниће се за прекршај овјерилац ако:   

а)    не опозове потврду у складу са одредбама члана 10. став (1) овог Закона;   

б)    не документује безбједносне мјере које је предузео у складу са одредбама овог Закона и на 

основу њега донесених подзаконских прописа, за издавање, суспензију и опозив потврда (члан 
12);   

ц)    не омогући приступ у пословне просторије, или не стави на увид релевантне пословне књиге 

или другу документацију, укључујући и документацију из члана 12. овог Закона, или не 

обезбиједи информације или било коју другу потребну помоћ (члан 22);   

д)    не обавијести имаоца потврде или лице које тражи потврду у складу са одредбама члана 16. 

овог Закона.   

(3)    Новчаном казном у износу до 32.000 КМ казниће се за прекршај овјерилац ако:   

а)    не обавијести надзорни орган или не достави интерна правила о пружању услуга и 

безбједносни концепт (члан 7. став 2);   

б)    не обавијести надзорни орган о околностима које га спречавају или му онемогућавају 

обављање дјелатности у складу са интерним правилима о пружању услуга и безбједносним 

концептом (члан 7. став (5));   

ц)    не води регистар потврда или не обезбиједи сигурно и неодгодиво пружање услуге опозива 

(члан 8. став (1) тачка б);   

д)    не предузме одговарајуће мјере којима се обезбјеђује да податке за формирање потписа не 

могу чувати или копирати ни овјериоци ни трећа лица (члан 8. став (1) тачка х));   

е)    не користи, не спроводи или не препоручи одговарајућа техничка средства и поступке који 

задовољавају одредбе члана 14. овог Закона;   



ф)    настави да обавља дјелатност противно забрани надзорног органа (члан 21. ст. од (2) до 
(4));   

г)    не утврди поуздано идентитет или друге потребне податке лица које тражи квалификовану 

потврду (члан 9);   

х)    користи ознаку акредитованог овјериоца противно одредбама члана 23. став (1) овог Закона.   

(4)    Новчаном казном у износу од 2.000 КМ казниће се за прекршај и одговорно лице правног 

лица које учини прекршај из ст. (2) и (3) овог члана.   

(5)    Ако је овјерилац физичко лице, за прекршај из ст. (2) и (3) овог члана, казниће се новчаном 

казном у износу до 10.000 КМ.   

(6)    Новчаном казном у износу до 10.000 КМ казниће се за прекршај потписник ако:   

а)    не чува податке за формирање електронског потписа, или не спријечи неовлашћен приступ 

тим подацима (члан 17. став (1));   

б)    не достави све потребне податке и информације о промјенама које утичу или могу утицати 

на тачност утврђивања потписника (члан 17. став (2));   

ц)    не затражи опозив потврде у складу са чланом 17. став (3) овог Закона.   

ГЛАВА Х - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 26.   

(Подзаконски прописи за спровођење Закона)   

(1)    Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог министра надлежног за 

информационо друштво, у складу са актуелним стањем науке и технике, донијеће подзаконске 

прописе који су потребни за спровођење овог Закона. Овим прописима биће обухваћени:   

а)    износ накнаде за рад надзорног органа,   

б)    финансијска способност овјериоца и минималан износ осигурања за одговорност од штете,   

ц)    технички безбједносни захтјеви за сигуран електронски потпис,   

д)    приказивање података који се потписују електронским потписом,   

е)    електронски потпис за квалификоване потврде,   



ф)    електронски потпис надзорног органа,   

г)    системи надзорног органа,   

х)    заштита техничких средстава за сигуран електронски потпис овјериоца,   

и)    испитивање техничких средстава и поступака,   

ј)    пружање услуга у вези са електронским потписом и овјеравањем које се односе на 

квалификоване потврде и сигуран електронски потпис,   

к)    захтјев за издавање квалификоване потврде,   

л)    квалификована потврда,   

м)    регистар потврда и пружање услуга опозива за квалификоване потврде,   

н)    сигуран временски печат,   

о)    безбједносни концепт и интерна правила о пружању услуга за квалификоване потврде,   

п)    документација из члана 12. овог Закона,   

р)    обнова електронског потписа,   

с)    надзор и акредитација.   

(2)    Савјет министара Босне и Херцеговине донијеће прописе из става (1) овог члана најкасније 

у року од шест мјесеци од дана објављивања овог Закона.   

(3)    Министар надлежан за информационо друштво, у редовној процедури у року од два 

мјесеца, ускладиће унутрашњу организацију министарства са чланом 20. став (1) овог Закона.   

Члан 27.   

(Ступање на снагу)   

Овај Закон ступа на снагу у року од шест мјесеци од дана објављивања у "Службеном гласнику 

БиХ".   
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