Предлог

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

Контролна листа број 06

Контрола обављања делатности електронске трговине

Нерегистровани субјекти (из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору) се не бодују
у контролној листи.
Пословно име надзираног субјекта

Седиште (адреса) надзираног субјекта
Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Решење АПР /број и датум/
Матични број

ПИБ

Одговорно лице

Назив/ознака огранка надзираног субјекта

Адреса огранка надзираног субјекта
Поштански број
Телефон

Место
Факс

e-mail

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору

Телефон

Факс

e-mail

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору

Питање

ДА

НЕ

/члан 87./ Закон о поштанским услугама (Сл. гласник РС бр. 18/05 , 30/10 и 62/14)
/члан 21 став 2 у вези са чланом 22, Члан 6.- 8. Члан 12./ Закона о електронској трговини (Сл.
гласник РС бр. 41/09 , 95/13 )

1. Да ли надзирани субјекат (1) пружа услуге информационог друштва
(електронски сервис)
2. Да ли је надзирани субјекат у облику и на прописан начин
стално доступан корисницима
3. Да ли надзирани субјекат извршава обавезу информисања корисника
4. Да ли надзирани субјекат имену и презимену или називу
информише кориснике o
пружаоца услуга
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седишту пружаоца услуга
осталим подацима о електронској
адреси пружаоца услуга на основу
којих корисник услуга може са
њим брзо и несметано да оствари
комуникацију
податке о упису у Регистар
привредних субјеката, односно
други јавни регистар
могуће
као
такву
јасно
5. Да ли надзирани субјекат идентификовати у тренутку када је
обезбеђује да сваки податак из корисник услуга прими
комерцијалне поруке, који је
делимично или у целини услуга
информационог
друштва,
задовољaвa услове да је
лице у чије име је сачињена могуће
је јасно идентификовати
сваки промотивни позив за
стављање понуде из комерцијалне
поруке (укључујући попусте и
поклоне)
може
се
јасно
идентификовати
порукa лако доступнa и предоченa
на јасан и недвосмислен начин

6. Да ли надзирани субјекат користи електронску пошту у сврху
слања нетражене комерцијалне поруке уз претходни пристанак
лица коме је таква врста поруке намењена
7. Да ли надзирани субјекат без одлагања, електронским путем,
посебном електронском поруком, потврђује пријем електронске
поруке која садржи понуду или прихват понуде за закључење
уговора

Да ли је надзирани субјекат закључио уговор у електронском
облику на основу потврде понуђача примиљене електронском
поруком која садржи изјаву понуђеног да прихвата понуду
9. Да ли надзирани субјекат понуду и прихват понуде, као и друге
изјаве воље учињене електронским путем, сматра примљеним
када лице коме су упућене приступи
поступку који се примењује код
10. Да ли је надзирани субјекат закључивања уговора
обезбедио на јасан, разумљив и уговорним одредбама
недвосмислен
начин
потенцијалном кориснику услуга, општим условима пословања, ако
пре закључења уговора о пружању су саставни део уговора
услуга податке и обавештења о
језицима на којима уговор може
бити закључен
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8.

кодексима понашања у складу са
којима поступају пружаоци услуга
и како се ти кодекси могу
прегледати електронским путем
11. Да ли надзирани субјекат коришћењем
његове
услуге
обавештава надлежни државни корисник
услуга
предузима
орган ако основано сумња да је
недопуштене активности
корисник његове услуге пружио
недопуштен податак
12. Да ли надзирани субјекат обезбедио да текст уговора и одредбе
општих услова пословања које су саставни део уговора
закључених у електронском облику буду доступни корисницима
услуга на начин који омогућава њихово складиштење, поновно
коришћење и репродуковање

13. Да ли je надзирани субјекат овлашћеним лицу органа омогућио
приступ рачунарској опреми и уређајима, и без одлагања покажу
или доставе потребне податке и документацију у вези са
предметом надзора.
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Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________(_______%)
Степен
ризика

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

Број бодова

105-115

95-104

85-94

75-84

74 и мање

Проценат

91%-100%

81%-90%

71%-80%

61%-70%

60% и мање

Надзирани субјекат

------------------------------------------

Инспектор за поштанске услуге

------------------------------------------

1) 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: надзирани субјект)

