ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I ПРАВНИ ОСНОВ
Чланом 18. став 2. Закона о електронском документу, електронској
идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени
гласник РС”, број 94/17) предвиђено је да ближе услове које морају да испуне шеме
електронске идентификације за одређене нивое поузданости уређује Влада на предлог
министарства надлежног за информационо друштво.
Чланом 17. 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)
предвиђено је да Влада којој је престао мандат може вршити само текуће послове и не
може предлагати Народној скупштини законе и друге опште акте нити доносити
прописе, изузев ако је њихово доношење везано за законски рок или то налажу потребе
државе, интереси одбране или природна, привредна или техничка несрећа.
Чланом 42. став 1. Закона о Влади прописано је да Влада уредбом подробније
разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од
поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Закон) предвиђени су нивои
поузданости шема електронске идентификације и њихово разврставање на шеме
основног нивоа поузданости, средњег нивоа поузданости и високог нивоа поузданости.
Чланом 18. став 2. Закона предвиђено да се Уредбом ближе уреде услови које
морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости,
међу којима су и услови које треба да испуне издаваоци средстава електронске
идентификације
Наведени услови дефинисани су Уредбом, међутим имајући у виду да се услед
епидемије COVID 19 јавила потреба да се већина поступака пред органима јавне власти,
као и други поступци, обављају без физичке присутности, а ради смањивања ризика од
ширења заразе, предложена је допуна Уредбе у делу који се односи на проверу
идентитета лица од стране пружаоца услуге електронске идентификације за издавање
средства електронске идентификације средњег нивоа поузданости. Сходно томе, поред
могућности издавања ове врсте шеме уз физичко присуство или уз јавну исправу на
даљину, предвиђена је могућност провера идентитета путем видео идентификације што
је дефинисано Предлогом уредбе.
Даље су уредбом предвиђени услови који морају бити испуњени приликом
провере идентитета путем видео идентификације који се односе на: кадровске
капацитете, просторне услове, техничке услове и сагласност лица. Такође су предвиђени
услови који морају бити испуњени у поступку видео идентификације који се односе на:
утврђивање аутентичности личног документа, утврђивање идентитета лица, потврду
идентитета лица, прибављање копије документа која се користе у поступку провере
идентитета и разлоге за прекид поступка.

Кадровски капацитети се односе на запосленог који спроводи проверу идентитета
и који мора бити обучен за спровођење поступка идентификације и упознат са
елементима личних докумената који се проверавају.
Просторни услови подразумевају онемогућавање приступа одвојеној просторији
осим лицима која имају дозволи.
Технички услови подразумевају да се провера идентитета врши са безбедним
техничким решењима који омогућавају висок ниво квалитета преноса слике и звука,
потом непрекидно снимање поступа провере идентификације као и шифровање
комуникације.
Такође је предвиђена сагласност лица да се провера идентитета врши путем видео
идентификације, али и сагласност да се наведена изјава сними и чува, као и да се сними
и чува сам поступак видео идентификације.
Предлогом уредбе је дефинисан поступак видео идентификације који
подразумева проверу аутентичности личног документа (свих података, распореда и
структуре података, формата итд), упоређивање физичког изгледа лица чији се
идентитет проверава са фотографијом из личног документа, коришћење једнократне
лозинке која се доставља лицу и којом се потврђује идентитет лица, прибављање копије
личног документа као и обавеза прекида поступка у случају да се не може утврдити
аутентичност личног документа или идентитет лица.
У складу са наведеним припремљен је Предлог уредбе о допунама Уредбе којим
се уређују ближи услови које мора да испуне шеме електронске идентификације за
одређене нивое поузданости.
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. предвиђа се могућност провере идентитета за издавање средства
електронске идентификације средњег нивоа поузданости и путем видео идентификација,
с тим да се предвиђа да уколико се провера идентитета подносиоца врши 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.
Чланом 2. дефинишу се услови које морају бити испуњени приликом провере
идентитета путем видео идентификације који се односе на: кадровске капацитете,
просторне услове, техничке услове и сагласност лица. Такође су предвиђени услови који
морају бити испуњени у поступку видео идентификације који се односе на: утврђивање
аутентичности личног документа, утврђивање идентитета лица, потврду идентитета
лица, прибављање копије документа која се користе у поступку провере идентитета и
разлоге за прекид поступка.
Чланом 3. предвиђа се ступање на снагу уредбе осмог дана од објављивања у
Службеном гласнику.
IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За спровођење предметне уредбе нису потребна средства из буџета Републике
Србије.

