ПРЕДЛОГ
На основу члана 18. став 2. Закона о електронском документу, електронској
идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени
гласник РС”, број 94/17) и чл. 17. став 1. и 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
УРЕДБУ
о допунама Уредбе о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме
електронске идентификације за одређене нивое поузданости

Члан 1.
У Уредби о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске
идентификације за одређене нивое поузданости („Службени гласник РС”, број 60/18) у
члану 5. став 1. тачка 1) након речи „захтева” додају се речи: „или путем видео
идентификације”.
У ставу 3. након речи „члана” додају се речи: „уз физичко присуство подносиоца
захтева,ˮ.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Уколико се провера идентитета подносиоца врши на основу документа из става
1. тачка 1) овог члана путем видео идентификације, пружалац електронске
идентификације у обавези је да изврши проверу валидности документа и тачност
података из документа код органа надлежног за издавање документа у складу са законом
којим се регулишу евиденције и обрада података у области унутрашњих послова.ˮ
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
После члана 13. додају се називи чланова и чл. 13а и 13б који гласе:
„Услови за проверу идентитета путем видео идентификације
Члан 13а
Приликом провере идентитета путем видео идентификације могу се користити
само лични документи који садрже заштитне елементе и машински читљиву зону, у
складу са прописима којима се уређују лична карта и путне исправе.
Уколико пружалац услуге електронске идентификације врши проверу идентитета
путем видео идентификације, дужан је да обезбеди следеће:

1) кадровске капацитете, односно запосленог, који спроводи проверу идентитета
путем видео идентификације, и који мора да:
(1) познаје начин спровођења поступка идентификације,
(2) познаје елементе личног документа, односно заштитне елементе из става 1.
овог члана, чија је сврха смањење ризика од фалсификовања или неовлашћене
измене тог документа;
2) просторне услове за спровођење поступка видео идентификације, и то:
(1) посебну просторију која је физички одвојена од других просторија и која је
под видео надзором,
(2) приступ просторији који је омогућен искључиво за запослене са дозволом
за приступ;
3) техничке услове за спровођење поступка видео идентификације, и то:
(1) спровођење видео идентификације у реалном времену и без прекида,
(2) техничка решења која омогућују пренос слике и звука у реалном времену
(пренос уживо) и која морају да обезбеде висок квалитет преноса слике и звука,
повезаност са извором тачног времена, као и непрекидно снимање целог
поступка видео идентификације (видео-звучни запис),
(3) потпуно шифровање комуникације између пружаоца услуге и лица коме се
проверава идентитет (енг. еnd-to-end encryption);
4) сагласност лица коме се проверава идентитет, и то:
(1) сагласност за проверу идентитета путем поступка видео идентификације;
(2) сагласност за снимање слике и звука и чување снимљеног материјала
(видео-звучног записа) у складу са законом.
Пружалац услуге електронске идентификације дужан је да сними сагласност из
става 2. тачка 4) овог члана.
Поступак видео идентификације
Члан 13б
У поступку провере идентитета путем видео идентификације пружалац услуге
електронске идентификације дужан је да:
1) утврди аутентичност личног документа на следећи начин:
(1) провери да ли лични документ садржи све обавезне податке у складу
са прописима,
(2) утврди да ли распоред и структура података из личног документа, као
и број, величина и фонт карактера одговарају тој врсти личног документа,

(3) провери да ли рок важења личног документа одговара датуму његовог
издавања и да ли је рок важења одређен у складу с прописима,
(4) утврди да ли је лични документ оштећен и/или измењен, као и да ли је
фотографија накнадно додата (нпр. залепљена, причвршћена);
2) утврди идентитет лица коме се проверава идентитет упоређивањем физичког
изгледа са фотографијом из личног документа;
3) потврди идентитет лица коришћењем једнократне лозинке (One Time Password
– ОТP) чије важење је временски ограничено и која се лицу доставља на број телефона
који ће се користити за аутентикацију приликом пружања услуге електронске
идентификације;
4) прибави копију личног документа на основу кога се врши провера идентитета
у поступку видео идентификације;
5) прекине поступак у случају да се не може утврдити аутентичност личног
документа или идентитет лица на начин који је прописан овом уредбом.ˮ
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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