ЗАКОН
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ТРГОВИНИ
Члан 1.
У Закону o електронској трговини („Службени гласник РС”, брoj 41/09), у
члану 2. после речи: „података” додају се речи: „о личности, делатност јавних
бележника и других сродних професија у погледу примене поверених јавних
овлашћења, рестриктивне споразуме у смислу прописа о заштити
конкуренције”.
Члан 2.
У члану 3. тач. 1) и 2) бришу се.
У тачки 3) после речи: „на даљину,” додају се речи: „по правилу”, а речи
„продаја робе и услуга” замењују се речју: „трговина”.
Тачки 4) мења се и гласи: „пружалац услуга информационог друштва је
правно лице или предузетник, као и физичко лице које има својство трговца у
складу са законом који уређује трговину, које пружа услуге информационог
друштва (у даљем тексту: пружалац услуга)”.
У тачки 7) речи:
„електронском облику”.
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Члан 3.
У члану 4. став 2. речи: „даљинска трговина” замењују се речима „вид
даљинске трговине”.
У ставу 5. речи: „или у електронској форми” замењују се речима:
„односно у електронском облику”.
Члан 4.
У члану 5. ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 5.
У члану 6. став 1. тачка 4) после речи: „Регистар привредних субјеката,”
додају се запета и речи: „односно други јавни регистар;”.
Члан 6.
Назив изнад члана 9. мења се и гласи: „Пуноважност уговора”.
Члан 7.
У члану 10. тачка 5) после речи: „поклону,” додају се речи: „јемству и
залози”.
Члан 8.
Члан 11. брише се.
Члан 9.
У члану 20. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

-2„Обавештење о недопуштеном деловању или податку на основу којег
пружалац услуга поступа у смислу члана 18. став 1. тачка 2) и члана 19. став 1.
тачка 2) овог закона, мора да садржи податке о пошиљаоцу обавештења,
прецизном опису места на интернет страници, односно другом електронском
приказу на којем се јавља недопуштени податак, као и образложење
недопуштености.”
Члан 10.
После члана 21. додају се назив и члан 21а, који гласе:
„Мера ограничења пружања услуга информационог друштва
Члан 21а
На захтев субјекта чија су права повређена, суд може одредити меру
ограничења пружања услуге информационог друштва, ако подносилац захтева
учини вероватним постојање повреде, односно наступање ненадокнадиве
штете.
Суд може мером из става 1. овог члана да нареди уклањање спорног
садржаја, забрану радњи које су довеле до кршења права, односно другог
облика заштите сразмерно циљу који се жели постићи мером.
По налогу из мере из става 1. овог члана, дужни су да поступају сви
пружаоци услуга који преносе, складиште или омогућавају приступ подацима на
које се мера односи.
На поступак, надлежност и услове одређивања мере из става 1. овог
члана сходно се примењују правила о привременим мерама, у складу са
законом којим се уређује извршење и обезбеђење.”
Члан 11.
У члану 22. став 1. број: „1.000.000” замењује се бројем: „1.500.000”.
Став 2. мења се и гласи:
„За радње из става 1. овог члана казниће се физичко лице или
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара.”
У ставу 3. број „100.000” замењује се бројем „300.000”.
Члан 12.
У чл. 9, 13. и 15. речи: „електронској форми” у одређеном падежу
замењују се речима „електронском облику”, у одговарајућем падежу.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

