
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст 

(“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, 

на 60. редовној сједници одржаној 11. марта 2020. године, усваја 

 

 

ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОТПИСУ  

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1 

(Предмет) 

Овим законом прописују се услови за коришћење електронског потписа, 

електронског печата, електронског временског жига и услуге електронске препоручене 

доставе у правном промету, управним, судским и другим поступцима на подручју Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт). 

 

 

Члан 2 

(Дефиниције појмова) 

Поједини појмови који се користе у овом закону имају сљедећа значења: 
 

a) „давалац услуга повјерења, односно цертификационо тијело (у даљем тексту: 

давалац услуга)“ у смислу овог закона је давалац услуга чије услуге се користе на 

подручју Дистрикта, а који је регистрован, односно евидентиран у овлаштеним 

институцијама Босне и Херцеговине или овлашћеним институцијама ентитета Босне 

и Херцеговине; 

b) „корисник“ у смислу овог закона је правно лице, односно предузетник или физичко 

лице које користи услуге даваоца услуга на подручју Дистрикта; 

c) „потписник“ је физичко лице које посједује средство за израду електронског 

потписа, а које потписује у своје име или у име правног лица, односно самосталног 

предузетника; 

d) „електронски потпис“ је скуп података у електронском облику који су придружени 

или су логички повезани с другим подацима у електронском облику и које 

потписник користи за потписивање; 

e) „подаци за израду електронског потписа“ су јединствени подаци које потписник 

користи за израду електронског потписа; 

f) „средство за израду квалификованог електронског потписа, квалификованог 

електронског печата и квалификованог електронског жига“ је одговарајућа 

рачунарска опрема и рачунарски програм које потписник користи при изради 

електронског потписа, електронског печата и електронског жига и који испуњавају 

услове утврђене прописима из члана 3 овог закона у складу с којим су израђени; 

g) „квалификовани електронски потпис“ је електронски потпис који је израђен 

помоћу средстава за израду квалификованог електронског потписа и заснива се на 

квалификованом цертификату за електронске потписе;  
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h) „квалификовани електронски цертификат за електронски потпис“ је 

електронски цертификат за електронски потпис који издаје квалификовани давалац 

услуга; 

i) „услуга повјерења“ је електронска услуга која се у правилу пружа уз накнаду и која 

се састоји од:  

1) израде, верификације и валидације електронских потписа, електронских 

печата или електронских временских жигова, услуге електронске 

препоручене доставе и електронских цертификата који се односе на те 

услуге; или  

2) израде, верификације и валидације електронских цертификата за 

аутентификацију мрежних страница; или  

3) чувања електронских потписа, печата или електронских цертификата који се 

односе на те услуге; 

j) „квалификована услуга повјерења“ је услуга повјерења која испуњава услове 

утврђене законима из члана 3 овог закона у складу с којим је услуга дата; 

k) „средство за израду електронског потписа“ је конфигурирани софтвер или 

хардвер који се користи за израду електронског потписа; 

l) „аутор печата“ је правно лице или самостални предузетник  које израђује 

електронски печат; 

m) „електронски печат“ је скуп података у електронском облику који су придружени 

другим подацима у електронском облику и који обезбјеђују аутентичност и 

цјеловитост тих података;  

n) „квалификовани електронски печат“ је електронски печат који је креиран 

помоћу средства за израду квалификованог електронског печата и који се заснива 

на квалификованом цертификату за електронски печат;  

o) „подаци за израду електронског печата“ су јединствени подаци које аутор 

електронског печата користи за израду електронског печата;  

p) „квалификовани цертификат за електронски печат“ је цертификат за 

електронски печат који издаје давалац услуга; 

q) „средство за израду електронског печата“ је конфигурирани софтвер или хардвер 

који се користи за израду електронског печата;  

r) „електронски временски жиг“ је скуп података у електронском облику који 

повезују друге податке у електронском облику са одређеним датумом и временом и 

на тај начин доказују да су ти подаци постојали у то вријеме;  

s) „квалификовани електронски временски жиг“ је електронски временски жиг 

који испуњава услове утврђене прописима из члана 3 овог закона у складу с којим 

је издат; 

t) „електронски докуменат“ је докуменат који је дефинисан Законом о електронском 

документу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 

u) „услуга електронске препоручене доставе“ је услуга која омогућава пренос 

података међу трећим странама помоћу електронских средстава и пружа доказ о 

поступању с пренесеним подацима, укључујући доказ о слању и примању података, 

чиме се пренесени подаци штите од ризика губитка, крађе, оштећења или каквих 

неовлашћених измјена;  

v) „квалификована услуга електронске препоручене доставе“ је услуга 

електронске препоручене доставе која испуњава услове утврђене прописима из 

члана 3 овог закона у складу с којим је услуга дата; 

w) „подаци за валидацију“ су подаци који се користе за валидацију електронског 

потписа или електронског печата;  

x) „валидација“ је поступак верификације и потврђивања да су електронски потпис 

или печат ваљани. 
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Члан 3 

(Примјена прописа) 

Одредбе закона Босне и Херцеговине и закона ентитета Босне и Херцеговине који 

прописују област електронског потписа и прописи донесени на основу тих закона, 

примјењују се у Дистрикту на начин прописан овим законом, до стицања услова за усвајање 

новог закона Дистрикта, којим ће се у потпуности прописати и регулисати област 

електронског потписа у Дистрикту. 

 

 

 

ДИО ДРУГИ – ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ  

ПОТПИС 

 

Члан 4 

(Електронски потпис) 

Електронски потпис служи за електронску идентификацију потписника и аутентичност 

потписаног електронског документа. 

 

Члан 5 

(Квалификовани електронски потпис) 

Квалификовани електронски потпис испуњава сљедеће услове: 

a) да је повезан искључиво с потписником; 

b) поуздано идентификује потписника; 

c) да је израђен коришћењем средстава за израду електронског потписа, које 

потписник може да користи под својом искључивом контролом уз висок степен 

поузданости; и 

d) да је директно повезан с подацима на које се односи, и то на начин који 

недвосмислено омогућава увид у било коју измјену изворних података. 

 

 

Члан 6 

(Правна ваљаност електронског потписа) 

(1) Електронски потпис сматра се правно ваљаним и допуштено га је користи у судским 

и другим поступцима ако испуњава услове утврђене прописима из члана 3 овог закона у 

складу с којим је издат. 

(2) Електронски потпис се не може оспоравати у судским и другим поступцима 

искључиво на основу тога што је у електронском облику или због тога што не испуњава све 

захтјеве за квалификовани електронски потпис. 

 

 

Члан 7 

(Правна ваљаност квалификованог електронског потписа) 

Квалификовани електронски потпис који испуњава услове утврђене прописима из 

члана 3 овог закона у складу с којим је издат, у односу на податке у електронском облику 

има исту правну снагу као и власторучни потпис, односно власторучни потпис и печат у 

односу на податке у папирнатом облику. 
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ДИО ТРЕЋИ – ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИГ И ЕЛЕКТРОНСКИ 

ПЕЧАТ 

 

Члан 8 

(Правна ваљаност електронског временског жига) 

(1) Електронски временски жиг сматра се правно ваљаним и допуштено га је користи у 

судским и другим поступцима ако испуњава услове утврђене прописима из члана 3 

овог закона у складу с којим је издат. 

(2) Електронском временском жигу се као доказу у судском или другом поступку не 

може ускратити правна ваљаност и допуштеност само због тога што је у 

електронском облику или због тога што не испуњава све захтјеве квалификованог 

електронског временског жига. 

Члан 9 

(Услови за квалификовани електронски временски жиг) 

      (1) Квалификовани електронски временски жиг испуњава сљедеће услове: 

a) повезује датум и вријеме с подацима на такав начин да се може искључити 

могућност промјене података; 

b) заснива се на извору тачног времена који је повезан са координираним 

универзалним временом (енгл. Coordinated Universal Time – UTC); 

c) да је потписан помоћу квалификованог електронског потписа или печаћен 

помоћу квалификованог електронског печата. 

(2) За квалификовани електронски временски жиг пресумира се тачност датума и времена 

које показује те цјеловитост података с којима су датум и вријеме повезани. 

 

 

Члан 10 

(Правна ваљаност електронског печата) 

(1) Електронски печат сматра се правно ваљаним и допуштено га је користи у судским 

и другим поступцима ако испуњава услове утврђене прописима из члана 3 овог 

закона у складу с којим је издат. 

(2) Електронском печату се као доказу у судском или другом поступку не може 

ускратити правни учинак и допуштеност само због тога што је у електронском 

облику или због тога што не испуњава све услове квалификованог електронског 

печата. 

Члан 11 

(Услови за квалификовани електронски печат) 

(1 ) Квалификовани електронски печат испуњава сљедеће услове: 

a) повезан је искључиво са аутором печата; 

b) поуздано идентификује аутора печата; 

c) израђен је коришћењем средстава за израду електронског потписа, која 

потписник може користити под својом искључивом контролом, уз висок степен 

поузданости и 

d) директно је повезан с подацима на које се односи, и то на начин који 

недвосмислено омогућава увид у било коју измјену изворних података. 

(2) За квалификовани електронски печат пресумира се тачност датума и времена које 

показује те цјеловитост података и тачност извора података с којима је квалификовани 

електронски печат повезан.  
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ДИО ЧЕТВРТИ – ЕЛЕКТРОНСКИ ЦЕРТИФИКАТИ И ДАВАОЦИ УСЛУГА 

 

Члан 12 

(Електронски цертификат за електронски потпис, електронски печат и мрежну 

страницу) 

(1) Електронски цертификат за електронски потпис је потврда у електронском облику 

која повезује податке за верификацију електронског потписа с физичким лицем и потврђује 

име или псеудоним тог лица. 

(2) Електронски цертификат за електронски печат је потврда у електронском облику 

која повезује податке за верификацију електронског печата с правним лицем, односно 

предузетником, и потврђује назив тог правног лица, односно предузетника. 

(3) Електронски цертификат за аутентификацију мрежних страница је потврда у 

електронском облику помоћу које је могуће извршити аутентификацију мрежних страница 

и којом се те мрежне странице повезују с физичким или правним лицем, односно 

предузетником, којима је издат цертификат. 

 

 

Члан 13 

(Квалификовани електронски цертификат за електронски потпис, електронски 

печат и мрежну страницу) 

(1) Квалификовани електронски цертификат за електронски потпис, квалификовани 

електронски цертификат за електронски печат и квалификовани електронски 

цертификат за аутентификацију мрежних страница су електронски цертификати 

чији је садржај утврђен прописима из члана 3. овог закона у складу с којим је издат. 

(2) Квалификовани електронски цертификати из става 1 овог члана издати у БиХ имају 

правну ваљаност на подручју Брчко дистрикта БиХ. 

Члан 14 

(Давалац услуга) 

(1) Давалац услуга испуњава услове за пружање услуга електронске цертификације 

односно услуга повјерења који су утврђени прописима из члана 3 овог закона. 

(2) Упис и вођење евиденције о даваоцима услуга, поступак издавања дозвола за 

издавање електронских цертификата односно пружање услуга повјерења, садржај и вођење 

Регистра давалаца услуга утврђени су прописима из члана 3 овог закона. 

(3) Прописи из ставова 1 и 2 овог члана су прописи у складу с којим је давалац услуга 

регистрован, односно евидентиран. 

 

 

Члан 15 

(Правна снага квалификованих цертификата издатих у иностранству) 

(1) Квалификовани цертификати које су издали даваоци услуга са сједиштем у једној 

од земаља чланица Европске уније имају исту правну снагу као и квалификовани 

цертификати издати у Босни и Херцеговини. 

(2) Квалификовани цертификати које су издали даваоци услуга са сједиштем у 

иностранству, ван Европске уније, имају исту правну снагу као и квалификовани 

цертификати издати у Босни и Херцеговини, у случају да испуњавају услове утврђене 

прописима из члана 3 овог закона у складу с којим су признати. 
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Члан 16 

(Услуга електронске препоручене доставе) 

Услуга електронске препоручене доставе је услуга која омогућава пренос података међу 

трећим странама помоћу електронских средстава и пружа доказ о поступању с пренесеним 

подацима, укључујући доказ о слању и примању података, чиме се пренесени подаци штите 

од ризика губитка, крађе, оштећења или неовлаштених промјена. 

 

 

Члан 17   

(Правни учинак услуге електронске препоручене доставе) 

(1) Подацима посланим и примљеним употребом услуге електронске препоручене 

доставе не смије се као доказима у судским, управним, арбитражним и 

сличним поступцима ускратити правни учинак и допуштеност само због тога што су они у 

електронском облику или због тога што не испуњавају све захтјеве квалификоване услуге 

електронске препоручене доставе. 

(2) За податке послане и запримљене употребом квалификоване услуге електронске 

препоручене доставе подразумијева се цјеловитост података, слање података од стране 

идентификованог пошиљаоца, запримање података од стране идентификованог примаоца 

и тачност датума и времена слања и примитка података како су назначени квалификованом 

услугом електронске препоручене доставе. 

  

 

 

ДИО  ПЕТИ – ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ КОРИСНИКА И  

ДАВАЛАЦА УСЛУГА  

 

Члан 18 

(Права корисника) 

(1) Корисник је слободан у избору даваоца услуга. 

(2) Корисник може користити услуге једног или више давалаца услуга као и услуге 

давалаца услуга из иностранства. 

(3) Корисник користи услуге на основу уговора са одабраним даваоцем услуга. 

 

 

Члан 19 

(Обавезе корисника електронског цертификата) 

(1) Сваки корисник обавезан је предузети све потребне организационе и техничке мјере 

заштите од губитака и штете које може узроковати себи, другим корисницима, даваоцу 

услуга или трећим лицима. 

(2) Обавеза корисника је да средства и податке за израду електронског потписа и 

електронског печата користи пажљиво и у складу са одредбама прописа из члана 3 овог 

закона на основу којих су исти издати кориснику и да их заштити и чува од неовлаштеног 

приступа и употребе. 

 

Члан 20 

(Посебне обавезе корисника електронских цертификата) 

(1) Све потребне податке и информације о промјенама које утичу или могу утицати на 

тачност цертификата корисник је обавезан да пријави одмах по сазнању, односно доставити 

даваоцу услуга. 
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(2) Корисник је обавезан да одмах затражи опозив свог цертификата у свим случајевима 

губитка или оштећења средстава или података за израду електронског потписа и 

електронског печата. 

 

Члан 21 

(Обавезе даваоца услуга који издаје квалификоване електронске цертификате) 

(1) Обавезе даваоца услуга који издаје квалификоване електронске цертификате 

утврђене су прописима из члана 3 овог закона. 

 (2) На даваоца услуга из става 1 овог члана примјењују се они прописи из члана 3 

овог закона у складу с којим је давалац услуга регистрован, односно евидентиран. 

 

 

 

ДИО ПЕТИ – КАЗНЕНЕ И ЗАВРШЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22 

(Казнена одредба за неовлашћено приступање и употребу података и средстава) 

 Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се за прекршај физичко 

лице које неовлашћено приступи и употријеби податке и средства за израду електронског 

потписа и квалификованог електронског потписа. 

 

Члан 23 

(Казнене одредбе за кориснике) 

(1) Новчаном казном од 3.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај корисник  

правно лице које: 

a) непажљиво и неодговорно користи средства и податке за израду електронског 

потписа и електронског печата (члан 19 став 2 овог закона); 

b) даваоцу услуга повјерења не достави потребне податке и информације о 

промјенама које утичу или могу утицати на тачност електронског цертификата 

(члан 20 став 1 овог закона); и 

c) одмах не достави даваоцу услуга повјерења захтјев за опозив цертификата (члан 

20 став 2 овог закона). 

(2) За прекршај из става 1 овог члана корисник физичко лице или предузетник казниће 

се новчаном казном од 1.000,00 КМ до 1.500,00 КМ. 

(3) Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај из става 1 овог члана 

новчаном казном од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ. 

 

Члан 24 

(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Број: 01-02-820/20                                                                            
Брчко, 11. марта 2020. године                                                      
 
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                   Есед Кадрић 
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