
Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за пружање 
услуге квалификоване електронске доставе и садржају потврде о 

пријему и достави електронске поруке 

Члан 1. 

У Правилнику о условима за пружање услуге квалификоване електронске 
доставе и садржају потврде о пријему и достави електронске поруке 
(„Службени гласник РС”, број 99/20) у члану 6. тачка 13) брише се. 

У тачки 14) после речи: „пружаоци услугеˮ речи: „у оквиру Централног 
система за размену порука квалификоване електронске доставеˮ бришу се. 

Члан 2. 

У члану 7. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) да се, уколико се корисник идентификује као физичко лице, утврди и 
провери идентитет корисника, и то: 

(1) уз физичко присуство, а на основу личне карте, путне исправе, стране 
путне исправе, путне исправе за странце или личне карте за странце, или 

(2) путем јавне исправе која служи као средство идентификације на даљину, 
у складу са законом, или 

(3) путем идентификације на даљину у складу са законом;ˮ. 

Члан 3. 

У члану 8. став 2. мења се и гласи: 

„Пружалац услуге је у обавези да приликом пружања услуге квалификоване 
електронске доставе изда две потврде пошиљаоцу, и то: 

1) потврду да је примио електронску поруку пошиљаоца и проследио је 
примаоцу; 

2) потврду да је прималац преузео достављену електронску поруку.ˮ. 

Члан 4. 

Назив изнад члана 14. мења се и гласи. 

„Размена електронских порука између пружалаца услуге квалификоване 
електронске доставеˮ. 

У члану 14. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Размена електронских порука између пружалаца услуге квалификоване 
електронске доставе омогућава пружаоцима услуге да врше проверу адреса 
корисника другог пружаоца услуге, чиме се омогућава пријем и слање 
порука и када је пошиљалац или прималац поруке корисник другог 
пружаоца услуге квалификоване електронске доставе. 



Пружалац услуге је дужан да свим другим пружаоцима услуге достави 
параметре за приступ сервису за проверу података о адресама својих 
корисника, који на упит даје информацију о постојању конкретне адресе у 
списку корисника пружаоца услуге.ˮ. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 


