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Реч уредника 
Поштовани читаоци,  

задовољство ми је да вам представим прву колаборативну електронску 
публикацију коју издаје ПравоИКТ. 

Настала на основу оригиналних радова објављених од маја 2014. до јуна 
2015. године, ова збирка обухвата ауторске текстове о актуелним 
правним питањима из домена електронске трговине, груписане у три 
тематске целине. 

Прва се односи на правни оквир ЕУ и његов утицај на српско 
законодавство. У фокусу су Директива о електронској трговини и клаузула 
унутрашњег тржишта, Директива о заштити потрошача и мере које уводи 
у дигиталном окружењу, као и домаћа правила оглашавања на Интернету.  

Кроз студију случаја Пејпала (PayPal) и Биткоина (Bitcoin), друга тематска 
целина анализира правне аспекате информационог друштва који се 
односе на начине и средства плаћања путем Интернета.  

Трећа целина је посвећена пословању у дигиталном окружењу и питању 
поверења као и новим економским моделима који произлазе из 
економије дељења (share economy). Било да се ради о правној снази 
дигиталног потписа или о реакцијама традиционалних професија на 
сервисе као што су Убер (Über) или АирБнБ (AirBnB), акценат је на сукобу 
старог и новог, и прилагођавању постојећих правних система изазовима 
модерне дигиталне економије. 

Начин на који ће се српски законодавац суочавати са питањима 
обрађеним у овој књизи у великој мери зависи од начина на који се о 
њима расправља у јавности. Имајући у виду неопходност 
осавремењавања српског правног система, надам се да ће ова 
публикација позитивно утицати на подизање свести о правним аспектима 
електронске трговине и допринети усвајању квалитетних правних решења 
на националном нивоу. 

Ђорђе Ђокић 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е-Трговина: утицај 
права ЕУ на српско 

законодавство 

Први део чине одабрани текстови који представљају увод у правни режим 
електронске трговине. Имајући у виду да је Република Србија у процесу 
приступања ЕУ, акценат је стављен на правни оквир ЕУ, и анализу 
усаглашености два правна система. Електронска трговина представља 
широк концепт који обухвата неколико различитих области. Питања 
везана за платни промет, девизно пословање, електорнски потпис и 
документ, интелектуалну својину, чување и архивирање електорнских 
докумената, само су неке од области којима треба посветити пажњу, и које 
ћемо обрадити у неком од будућих издања. У овом, првом издању, 
одлучили смо да дамо преглед регулативе која представља основу 
електронске трговине у ужем смислу. Након анализе Директиве о 
електронској трговини ЕУ, обрађено је питање заштите потрошача. На 
крају, писали смо и о правном третману оглашавања на Интернету. 
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Директива о електронској трговини ЕУ 

Електронска трговина – концепт

Као што се може видети из Годишњег извештаја Европске Комисије о 
напредку Републике Србије у 2013. години једно од кључних питања у 
поглављу које се бави информационим друштвом (ПГ 10), у којима је 
препозната потреба за даљим усаглашавањем законодавства је и област 
електорнске трговине. Међутим, пре него што пређемо на питање анализе 
правног оквира електорнске трговине, треба одредити шта овде све спада 
и која су то питања која треба хармонизовати.

Кад говримо о електорнској трговини прва асоцијација је углавном 
куповна и продаја на разним веб сајтовима, међутим треба имати у виду 
да ова јако широка област обухвата и друге ствари које су неопходни 
предуслов за њену успешну реализацију као што је питање могућности 
коришћења електорнског потписа, електорнског документа, стварање 
услова за обављање платног промета електронским путем, уређење 
електронског оглашвања, итд.

Стога, да би смо разумели комплексност ове области, у овом првом тексту 
покушаћемо да објаснимо сам концепт е-трговине и како га регулатива у 
ЕУ види, како бисмо у следећим текстовима могли детаљније да објаснимо 
поједина решења из Директиве и да се надовежемо анализом и других 
питања која су неизоставно повезана са овим.

Директива о електронској трговини

Кровни документ у овој области на нивоу ЕУ, који је покушао да на један 
свеобхватан начин да оквире електроснкој трговини и да је препозна и 
регулише као такву је Директива о електронској трговини 2000/31 ЕЗ.

Ова Директива се бави најопштијим питањима у овој области као што 
отпочињање обављања ове делатности, обавезне информације које се 
морају налазити на сајту, информације које мора садржати комерцијалана 
комуникација, пуноважност уговора у електорнском облику, питање 
искључења од одговорности, клаузула унутрашњег тржишта, итд. 
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Међутим, пре него што се позабавимо појединачним одредбама ове 
Директиве, прво и кључно питање које се намеће је шта је све то 
електорнска трговина и шта подпада под њу?

Пружаоц услуга информационог друштва

Као што се може видети из саме дефиниције Директиве, она се бави 
регулисањем „пружања услуга информационог друштва“ које дефинише 
као „услуге које се пружају углавном уз наканаду, на даљину, путем 
електронских средстава и на индивидуални захтев корисника услуге“, а 
сам пружалац услуге се одређује као „физичко или правно лице које пружа 
ову услугу“.

Из ове дефиниције се може приметити да Директива тежи да обухвати 
шири спектар активности које се одвијају на интернету, а не само 
активности које традиционално поистовећујемо са трговањем на 
интернету те стога овде спадају и многе друге радње које немају 
превасходни цињ обављање купородаје на интернету (нпр. интернет 
претраживачи).

Ако погледамо судску праксу у овој области и различита тумачења 
можемо видети да ни на нивоу ЕУ не постоји консензу око тога шта све 
спада у ову категорију, него се то радије утврђује од случаја до случаја. 
Оваквој ситуацији је значајно допринео и карактер активности на 
интернету и чињеница да је велики број услуга на почетку бесплатног 
карактера али са тенденцијом остваривања профита у будућем периоду, 
или тежи да на неки други начин оствари неку материјалну корист иако то 
на први поглед не делује тако. Стога претходно поменуте 4. одреднице из 
ове деифниције треба веома пажљиво тумачити, а поготово одредницу 
„уз накнаду“ због претходно поменутих разлога. Имајући у виду тако 
широк спектар активности које обухвата Директива, она се фокусирала 
само на регулисање основних питања у овој области.

Директива о електронској трговини – основне одредбе

Пре него што кренемо на приказ основних решења Директиве, треба 
приметити да се већ у њеним основним одредбама одређује на која се она 
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поља примењује тј. експлитицно се искључују од поља примене поједине 
области. То су:

• питања опорезивања,

• питања везана за услуге информационог друштва која су већ 
покривена директивама о заштити података и приватности у 
електронским комуникационим мрежама (95/46/ЕЗ, 97/66/ЕЗ),

• питања везана за картелске споразуме и праксе уређена прописима 
из области конкуренције,

• питања везана за регулисање јавних бележника и сличних струка 
које су повезане са вршењем јавних овлашћења, заступање 
странака пред судом,

• коцкање и игре на срећу.

Основно начело Директиве и оно на чему се темељи концепт пружања 
услуга информационог друштва јете да се пружање услуга 
информационог друштва обавља без икаквог претходног одобрења или 
дозволе тј. да је потпуно слободно.

Надаље директива посебно потенцира транспарентност пословања 
пружаоца услуга и заштиту потрошача, па стога прописује које све опште 
информације о себи мора учинити јавно и лако доступним пружалац 
услуге. Ту углавном спадају стандардне информације као што су 
индетификациони подаци или податци о цени, и све ове информације 
морају бити лако доступне и прегледне на сајту пружаоца услуге.

Поред основних информација које је сваки пружалац дужан да учини јавно 
доступним, приликом слања саме понуде он је дужан да достави и 
информације о техничким корацима које треба следити приликом 
закључења уговора, да ли ће поменути уговор бити архивиран и доступан, 
техничким средствима за исправљање грешака пре слања поруџбине, 
језике на којима се уговор може закључити, итд. Кад је у питању 
комерцијална комуникација Директива прописује основне информације 
које она мора садржати, као и услове у вези са нетраженом 
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комерцијалном комуникацијом а поготово право да се спречи примање 
такве комуникације на захтев особе којој је послата.

У погледу дефинисања временских одредница различитих радњи 
приликом закључивања уговора, Директива дефинише када се сматра 
примњеним одговор на понуду и потврда пријема, и тај тренутак везује за 
тренутак кад им странке којима су упућени могу приступити. С друге 
стране питање тренутка закључења уговора је Директива оставила 
државама чланицама да регулишу у складу са својим општим правилима 
облигационог права. Оно што је битно истаћи је да Директива посебно 
наглашава да се не смеју стварати правне препреке које би онемогућиле 
закључивање уговора у електронском облику, тј. не сме им се оспорити 
пуноважност или ваљаност само зато што су закључени електронским 
путем. Наравно Директива прописује, у виду изузетака, пар одступања од 
овог општег правила. Директива регулише и друге ствари, као што су 
питања везана за регулисане професиоје, кодексе понашања, вансудске 
начине решавања спорова, за сарадњу земаља чланица, итд.

Клаузула унутрашњег тржишта и правила о ограничењу од 
одговорности

За поједине одредбе Директиве се сматра да су посебно заслужне за 
повећање прекограничне трговине и развој е-тровине упоште. На првом 
месту то су одредбе о приницпу унутрашњег тржишта и координатног 
поља и одредбе о ограничењу од одговорности пружаоца услуга 
информационог друштва, које ће детаљније бити представљене у 
наредним текстовима. Принцип унутрашњег тржишта предвиђа да свака 
земља чланица треба да обзбеди да пружаоци услуга информационог 
друштва основани на њеној територији ускладе своје пословање са њеним 
прописима у области коју покрива координатно поље. То на пример значи, 
да пружаоцу услуга који је основан у Француској, ако је потпуно 
испоштовао услове које прописује француско национално законодавство у 
домену координатног поља, не могу Шпанске власти ускратити могућност 
да врши поменуту активност на територији Шпаније из разлога што су 
њихови прописи у областима које покрива коориднатно поље другачији.

Одређивање припадности пружаоца услуга информационог друштва се 
одређује према месту оснивања или тамо где му је претежно смештена 
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пословна активност, а не према месту где му се налази сервер или опрема. 
Директива деифинише које су то области које спадају у координатно поље 
али прописује и опште и специфичне изузетке од примене координатног 
поља, тј. ситуације у којима је могуће ускратити пружање услуга 
информационог друштва пружаоцу из друге земље. Општи изузетци су 
дефинисани у Анексу I Директиве, док се специфичне ситуације одређују 
на ad hoc бази.

Оно због чега је битна ова клаузула је зато што је омогућила да пружаоци 
услуга основани у ЕУ прилагоде своје пословање, у одређеним областима, 
само једном сету правила и то њиховом домаћем када послују на тржишту 
ЕУ. Стога ова клаузула представља једно од набитнијих питања које 
регулише ова Диркетива, јер она тежи да пружи правну сигурност и 
јасноћу у погледу пружања услуга информационог друштва у читавој 
заједници.

Директива се посебно бави и питањима ограничења од одговорности 
пружаоца услуга информационог друштва за садржај који преносе и 
складиште, јер се овде по први пут на свеобухатан начин регулише ово 
питање које је од суштинског значаја за електорнску трговину.

У овим одредбама Директива заступа хоризонтални режим одговорности, 
што значи да се одредбе о органичењу од одговорности примењују на све 
врсте повреда, без обзира да ли је у питању клевета, кршење ауторских 
права или нешто треће. Директива уводи такозвани режим „сигурне луке“ 
по коме пружалац услуга информационог друштва, који на одређени 
начин наступа на итнеренту, тј. испуњава услове из чланова 12. – 14. 
Директиве, није обавезан да врши претходни мотниторнинг садржаја који 
преноси-складишти нити је дужан да активно тражи чињенице које указују 
на противзаконите активности.

Наиме Директива предвиђа да је од одговорности за нелегалност садржаја 
изузет сваки пружаоц услуге које врши чист технички пренос података, 
привремено складиштење података и трајно складиштење података. Иако 
Директива регулише питање ограничења од одговорности, она не 
регулише питање сазнања за нелегалан садржај и процедуре скидања-
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онемогућавања спорног садржаја. Тиме су ова питања препуштена 
земљама чланицама да их регулишу својим националним прописима.

Закључак

Директива о електронској трговини ЕУ, иако веома значајна јер по први 
пут покушава да уведе свобухватну регулацију пружања услуга 
информационог друштва, ипак својим широким и флексибилним 
формулацијама оставља пуно простора за њихову интерпретацију која је 
на земљама које их спроводе.

Стога се може видети да је циљ Директиве био да успостави само оквире, 
препознајући да превише ригидна и стриктна регулација не би могла да 
испрати брзе промене у ИКТ-у. Међутим, она са друге стране због такве 
флексибилности отвара питање неопходности константног тумачења 
њених одредби. Стога се транспоновањем ове Диркетиве у националне 
законе пружа се минимум правне сигурности када је у питању електронска 
тговина и тиме се стимулише прекогранично трговање путем интернета.

Значај за Републику Србију

Директива о електронској трговини ЕУ је Законом о електронској трговини 
Србије у великој мери инкорпорирана у српски правни систем. Међутим, 
оно што треба имати у виду је да уређење ове области не може бити 
решено само кроз овај закон с обзиром да информационе технологије 
постају саставни део сваке сфере живота, и да стога њихово регулисање 
не може бити концентрисано на једну област.

Као што се и њихов утицај види у свакој сфери тако треба и њихова 
регулација да буде присутна у истим, у мањем или већем обиму. Стога је 
потребно да се системски уреди ова области корз све прописе у којима се 
јављају одређени аспекти пружања услуга информационог друштва, а да 
се то уређење ослања на кровни акт – Закон о електронској трговини. 

Адрианана Миновић 
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Одговорност пружаоца услуга информационог 
друштва у праву ЕУ 

У претходном тексту смо већ разјаснили основне оквире у области 
електронске трговине и правни оквир који представља полазну основу у 
овој области ( Директиву о електорнској трговини 2000/31 ЕЗ). Као што 
смо и назначили, ова Диркетива успоставља основне принципе који се 
тичу не само електронске трговине, него и генерално предузимања 
различитих активности на интернету. Зато је и сама дефиниција субјеката 
које Директива обухвата много шира од е-трговца, покушавајући да 
регулише различита питања која се тичу пружаоца услуга информационог 
друштва. С обзиром да је ова Директива по први пут регулисала нека 
изузетно значајна питања, једно од тих питања које ћемо обрадити овде је 
и одговорност пружаоца услуга информационог друштва за садржај који 
преносе и складиште.

Непостојање генералне обавезе мониторинга (general obligation 
to monitor)

Као што смо објаснили у претходном тексту пружалац услуга 
информационог друштва обухвата много ширу категорију од оног што 
традиционално сматрамо е-трговцем, те овде спадају сви они субјекти 
(физичка и правна лица) која пружају услуге углавном уз накнаду, на 
даљину, путем електронских средстава и на индивидуални захтев 
корисника услуге. Директива, као кровни документ у овој области, је стога 
покушала да регулише основна питања у вези са различитим 
активностима ове широке категорије субјеката, и успостави нека основна 
правила у овом погледу. Дефинитивно, једна од највећих заслуга 
Директиве је што је успоставила основна правила о одговорности на 
интернету, која и ових дана изазивају жестоке расправе и несугласице, 
због свог огромног значаја за ИКТ индустрију.

Основни режим који Директива уводи је да ниједан пружалац услуга 
информационог друштва који врши чист технички пренос података, 
привремено или трајно складиштење податка, није обавезан да врши 
претходни мониторниг садржаја који преноси или чува, нити да активно 
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тражи чињенице које указују на нелегалност поменутог садржаја, тј. 
такозвано „непостојање генералне обавезе мониторинга“. Практично, 
циљ овог правила је да сви они актери који имају посредничку улогу (и не 
уређују сам садржај) не морају претходно да проверавају законитост 
информација које преносе и складиште. Ово је сасвим логично, имајући у 
виду количину информација које се данас преносе путем интернета, и да је 
практично немогуће кад имате посредничку улогу да имате увид у све 
информације које прођу кроз ваш сајт. Режим који Директива уводи је 
хоризонтални, што значи да се примењује на све врсте повреда тј. 
ирелевантно је да ли преносите садржај који крши права интелектуалне 
својине или је у питању говор мржње или нешто треће. Стога, да би сте 
били изузети од одговорности, у складу са овим општим правилом, 
морате прво бити пружалац услуге информационог друштва, а друго да у 
конкретном спорном случају наступате на начин који дефинише 
Директива у вези са овим питањем. Тај начин је тачно прописан у 
Директиви и своди се на три групе активности: чист аутоматски пренос 
података, трајно и привремено складиштење података (чланови 12, 13. и 
14. Директиве). Овим правилима је Директива покушала да направи 
баланс између потребе да се контролише садржај који се налази на 
интернету и постављања нереалних захтева у погледу контроле истог.

Чист аутоматски пренос података (mere conduit)

О чистом аутоматско-техничком преносу података говоримо онда када 
пружалац услуга информационог друштва пружа услуге приступа мрежи 
или пружа услуге преноса података. У складу с тим, члан 12. Директиве 
предвиђа да пружалац услуга који преноси електронске податке које му је 
предао корисник услуге, да би био изузет од одговорности мора да 
испуњава следеће услове: да није иницирао пренос, извршио одабир 
података, изменио податке и одабрао примаоца преноса. Ова ситуација 
укључује и аутоматско, посредничко и привремено складиштење пренетих 
података, али само ако су складиштени у периоду који је неопходан за 
њихов пренос. Као што се може видети из дефиниције поменутог члана, 
овде се ради о актерима који имају изузетно пасивну улогу и који преносе 
велике количнне података, као што су традиционални провајдери који 
пружају приступ интернету.
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Привремено складиштење (caching)

Привремено складиштење података, с друге стране, обухвата и 
привремено и аутоматско складиштење у сврху омогућавања даљег 
преношења података на најефикаснији начин. Да би једног пружаоца 
услуга могли да оквалификујемо као неког ко се бави привременим 
складиштењем података он мора да се бави аутоматским, посредничким и 
привременим складиштењем које служи само за ефикаснији пренос 
података тражених од стране других корисника услуга и он: не сме да 
мења податке, мора да уважава услове за приступ подацима, мора да 
поступа у складу са правилимаза ажурирање података која су опште 
прихваћена у тој индустрији, да делује у складу са дозвољеном применом 
технологија за прикупљање података и да уклони или онемогући приступ 
подацима које је чувао одмах након сазнања да су подаци уклоњени из 
првобитног преноса посредством мреже или је онемогућен приступ до 
њих, као и када је суд, односно други надлежни огран нареди њихово 
уклањање или онемогућaвање приступа (члан 13 Директиве). Као што 
можемо приметити, за разлику од претходног сета услова који је садржао 
чисто објективне елементе за оцену изузећа од одговорности, овде имамо 
и субјективни елемент који се односи на сазнање у вези са незаконитим 
подацима и применом дужне пажње у том погледу. Типичан пример 
привременог складиштења података су такозвани прокси сервери (proxy 
server) који чувају копије информација о посећеним вебсајтовима од 
стране њихових корисника.

Трајно складиштење (hosting)

На крају, овде се ради o чувању тачно одабраних података и њиховом 
постављању од стране корисника услуге, који су намењени да буду чувани 
у неодређеном временском периоду. Пружалац који се бави трајним 
складиштењем података, да би био изузет од одговорности, мора само да 
се бави складиштењем података пружених од стране корисника услуге на 
захтев корисника услуга. То даље подразумева и да тај пружалац не зна за 
недопуштено деловање корисника услуга или за садржај податка, као ни за 
чињенице или околности на основу којих би недопуштена активност 
корисника била очигледна и ако благовремено након сазнања да се ради о 
недопуштеном деловању или податку уклони или онемогући приступ том 
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податку. Као што можемо видети овде је субјективни елемент још више 
изражен с обзиром да имамо два различита степена свести које се 
захтевају: први се односи на то да није свестан чињеница и околности које 
се тичу недопуштеног податка или деловања и други, који се односи на 
стварно сазнање о недопуштеном деловању/податку. Баш због овог 
израженог субјективног елемента, у судској пракси је до сада ова ситуација 
изазивала највише недоумица.

Изазови Директиве

Као што је већ објашњено, да би сте били изузети од одговорности за 
садржај који преносите-складиштите, није довољно само да сте пружалац 
услуга информационог друштва, него и да као такав на тачно одређени 
начин наступате на интернету у конкретном спорном случају, тј. да се 
бавите активностима дефинисаним у члановима 12, 13 и 14. Само под 
тим условима, немате обавезу претходног мониторинга садржаја који 
преносите-складиштите и нећете бити одговорни за исти, тј. то значи да 
против вас неће бити могуће да се упере различити захтеви, на пример 
они за накнаду штете, зато што преносите-складиштите незаконит 
материјал. Међутим треба истаћи да су ови пружаоци услуга 
информационог друштва ипак дужни да, када стекну сазнање о 
нелегалности материјала, или када им то нареди суд или надлежни орган 
(у складу са условима из претходно поменутих чланова), скину спорни 
садржај и прекину или предупреде радње које воде кршењу права трећих. 
Стога, независно од њиховог изузећа од одговорности, свакако им се може 
наложити да прекину штетне радње.

Ово је кључни тренутак у овој области који изазива многе недоумице, с 
обзиром да од дефинисања овог тренутка ви врло лако из режима где сте 
изузети од одговорности можете прећи у режим где ћете одговарати за 
поменути садржај. Стога, овде се као прво питање јавља када се пружалац 
услуге информационог друштва сматра свесним незаконитих радњи 
(поготово код трајног складиштења података)? Шта значи очигледно 
незаконит материјал? По чијем налогу пружалац услуге мора да скине 
незаконит материјал? Јасно је да када пружаоц услуге добије налог од суда 
да је ситуација много извеснија, али шта се дешава када вам налог 
пошаље ваш корисник у форми обавештења? Да ли се тада сматра да 
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имате сазнање о нелегалном материјалу, јер ипак неко вам је то 
предочио? Да ли сте уопште ви компетентни да оцењујете незаконитост 
материјала и исти уклањате? Да ли треба свако обавештење да узмете у 
разматрање, и да, чак иако не садржи довољно информација, наставите 
да истражујете, јер ипак неко вам је ставио до знања да држите 
потенцијално нелегални садржај? Али проблем се на завршава само ту, јер 
нису само пружаоци услуга информационог друштва ти за које ове 
одредбе изазивају недоумице. С друге стране, имамо судове и надлежне 
органе, који реагују по захтеву да се скине одређени нелегални материјал. 
Питање се поставља какве треба да буду мере које они изричу? С једне 
стране треба спречити ширење нелегалног материјала, а са друге, треба 
пазити да мере које намећете пружаоцима услуга информационог 
друштва не буду превише захтевне, и да се тиме не претворе у мере 
претходног мониторинга (као што је, на пример, мера генералног 
филтрирања садржаја). Стога, приликом изрицања ових мера не само да 
треба да пазе да оне буду у складу са општим правилом непостојања 
генералне обавезе мониторинга, него и да не крше нека од 
фундаменталних људских права као што је слобода говора и изражавања.

Закључак

Ово, и многа друга питања у вези са тим, тренутно су највећи изазови у 
овој области, јер иако је Директива овим одредбама поставила неке 
основе везано за правила о одговорности, с друге стране та правила су 
само оквири, и то врло флексибилни оквири, који даље треба да се 
разраде националним прописима. Стога, неке земље детаљно уређују ова 
питања, тј. такозване процедуре обавештавања и скидања материјала 
(“Notice and take down procedure”), док друге то препуштају само-
регулацији, а између ова два екстрема имамо и различите варијације. 
Тиме се отвара посебно поглавље које се тиче тумачења ових одредбии 
које захтева ангажовање регулаторних стручњака који су упознати са 
овом проблематиком, посебно судском праксом земаља чланица и 
међународних трибунала. Ово је нарочито неопходно, имајући у виду 
одредбе које су везане за дефинисање пружаоца услуга информационог 
друштва и ограничења од одговорности које умногоме зависе од 
тумачења судске праксе, јер прописи овде дају само обрисе који треба 
временом да се искристалишу кроз праксу и различите интерпретације. 
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Иако су већ у пар наврата покренута била питања у вези са ревизијом 
Директиве, баш због њене непрецизности и флексибилности, ипак 
конкретног помака још увек није било, јер ни сама стручна заједница још 
увек не може да изнађе идеално решење за ове ситуације. Иако се, са једне 
стране, толика флексибилност можда на први поглед се чини као мана и 
као питање које оставља утисак правне несигурности, са друге стране 
треба имати на уму компромис који се мора направити између 
динамичног сектора ИКТ-а, где су технолошке промене честе, и 
немогућност да један ригидан и не толико склон променама систем, као 
што је правни систем, ухвати корак са константним иновацијама. Стога 
баш оваква флексибилна правила, која се примарно ослањају на 
тумачења, остављају довољно простора да се у њих укалупе различите 
технолошке промене и ситуације до којих исте доводе. 

Адриана Миновић 
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Клаузула унутрашњег тржишта: основни принцип 
Директиве о е-трговини 

У претходним текстовима о Директиви о електронској трговини 2000/31 
ЕЗ већ смо приказали укратко којим се питањима бави овај пропис, и 
истакли поједине његове одредбе као нарочито значајне за развој 
електронске трговине, као што су оне о одговорности пружаоца услуга 
информационог друштва. 

Још једна група одредби из овог прописа заслужује посебну пажњу, а то су 
одредбе везане за клаузулу унутрашњег тржишта, коју ћемо представити у 
овом и тексту који следи. 

Одредбе везане за координатно поље и клаузулу унутрашњег тржишта 
имају велики значај за електронску трговину, јер покушавају да уведу 
одређени степен правне сигурности и предвидљивости у прекограничном 
онлајн трговању, одређујући са чијим прописима и у којим областима 
треба да смо хармонизовани када наступамо на више тржишта. 

Иако око ових одредби у правној доктрини постоје разне контроверзе због 
односа са међународним приватним правом и правилима о избору 
меродавног права, па на крају и самим чланом 1.4. Директиве, ипак, 
сматра се да су ове одредбе имале изузетан значај у порасту обима 
електронске трговине, поготово када су у питању мала и средња предузећа 
(МСП). 

На шта се директива не односи 

Пре него што почнемо са објашњавањем ових одредби, треба се 
подсетити да смо у претходним текстовима већ назначили да се у члану 
1.5 дефинише на која се питања Директива не примењује. Као што смо 
већ рекли то су: 

• питања опорезивања, 
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• питања везана за услуге информационог друштва која су већ 
покривена директивама о заштити података и приватности у 
електронским комуникационим мрежама (95/46/ЕЗ, 97/66/ЕЗ), 

• питања везана за картелске споразуме и праксе уређена прописима 
из области конкуренције, 

• питања везана за регулисање јавних бележника и сличних струка 
које су повезане са вршењем јавних овлашћења, 

• заступање странака пред судом, 

• коцкање и игре на срећу. 

Као што се може видети из ове одредбе, овде је већ у првом кораку 
дефинисано да се на нека питања неће примењивати Директива, и да 
одговоре везане за та питања треба потражити у релевантним 
секторским прописима. Поред овог основног оквира којим се дефинишу 
питања којима се Директива бави (тј. не бави), путем одредби о 
координатном пољу у клаузулом унутрашњег тржишта даље се још 
прецизније уређује питање примене, тј. упућује се на прописе који ће бити 
релевантни за наше пословање када послујемо на више тржишта. 

Координатно поље и клаузула унутрашњег тржишта 

Један од основних принципа Директиве је садржан у клаузули унутрашњег 
тржишта која у свом првом кораку одређује да свака земља чланица треба 
да обезбеди да пружаоци услуга информационог друштва основни на 
њеној територији усагласе своје пословање са домаћим прописима који 
попадају под област координатног поља. 

Као што се може видети из саме ове дефиниције, за њено разумевање, 
прво је неопходно да видимо шта је то координатно поље и друго, који је 
критеријум одређивања припадности пружаоца услуга информационог 
друштва одређеној земљи чланици? 

Прво, Директива одређује припадност на основу места оснивања, тј. 
стварног вршења економске активности на територији једне земље у 
неодређеном временском периоду. Ово није исто што и место где вам се 
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налази технологија, нити место са којег се може приступити вашем сајту, 
већ је то место где ви заправо предузимате вашу економску активност. 
Ако постоји више места која се на основу овог критеријума могу 
препознати као место оснивања, онда ће релевантно бити оно место са 
кога је услуга у питању заиста пружена, а ако је то тешко одредити онда ће 
се као одредница узети место у коме се налази центар активности везано 
за ову услугу. 

Друго, када је у питању координатно поље, Директива га одређује као све 
оне услове у погледу пружаоца услуга информационог друштва и услуга 
информационог друштва који су прописани у домаћем законодавству 
земаља чланица, без обзира да ли су општег или специфичног карактера. 

Стога у ову област спадају сва она питања која се тичу услова којих 
пружалац услуга мора да се придржава у погледу отпочињања активности 
пружаоца услуге информационог друштва (као што су одредбе о 
квалификацијама, ауторизацији или обавештавању) и даљег обављања 
ове активности (на пример: услови у погледу понашања пружаоца услуга 
информационог друштва, услови у погледу квалитета и садржаја услуге 
као што су они у погледу оглашавања и уговора, такође услови у погледу 
одговорности пружаоца услуга). 

Као што се може закључити из ових одредби, координатно поље обухвата 
широк спектар питања која се односе на обавезе пружаоца услуга 
информационог друштва у погледу отпочињања и обављања његове 
активности-делатности. 

Оно што треба приметити је да махом сва та питања којима се бави 
координатно поље су већ дефинисања у Директиви, у другој глави 
(комерцијална комуникација, електронски облик уговора, правила о 
одговорности, итд.) и да зато у том погледу у земљама чланицама постоји 
одређени ниво хармонизације у погледу тих питања. Међутим, поред ових 
хармонизованих одредби треба приметити да постоје и нека питања која 
потпадају под координатно поље, а која нису у регулисана у оквиру 
Директиве (као на пример питања везана генерално за оглашавање и 
спонзорисање), те стога та питања нису нужно на истоветан начин 
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регулисана у земљама чланицама (јер не постоји обавеза хармонизације 
за њих, проистекла из ове Директиве). 

Међутим, поред овога Директива одређује експлицитно и шта не спада у 
питања регулисања координатним пољем. У складу са тим, Директива 
одређује да координатно поље не покрива одредбе, као што су оне који се 
односе на робу као такву, на испоруку робе и на услуге које се не пружају 
електронским путем. 

Сада када смо појаснили појам координатног поља, можемо да се вратимо 
на клаузулу унутрашњег тржишта и битност појма координатног поља за 
ово питање. 

Као што смо на почетку овог дела истакли, принцип унутрашњег тржишта 
се примењује на одредбе које потпадају под координатно поље. То на 
пример значи да пружалац услуга основан у Белгији треба да усклади своје 
пословање са домаћим прописима у области који покрива координатно 
поље, без обзира што своје услуге пружа и у Немачкој. 

Са друге стране, члан 3.2. Директиве допуњује ово правило тиме што 
прописује да земље чланице не могу ускратити пружање услуга 
информационог друштва пружаоцу који није основан на њиховој 
територији из разлога који попадају под координатно поље. У претходно 
наведеном примеру то би значило да Немачка не може ускратити 
пружање услуга информационог друштва на својој територији Белгијском 
пружаоцу, ако је он своје пословање ускладио са Белгијским прописима у 
области координатног поља, из разлога зато што су Немачки прописи у тој 
области другачији. Стога као што се може видети ове одредбе 
представљају један од фундаменталних принципа Директиве који 
покушава да дефинише компликовану ситуацију када један пружалац 
послује у више земаља, са којим прописима треба да се усклади. Тиме се 
уводи значајан ниво предвидљивости пословања и олакшава исто јер је 
потребно да имате у виду само домаће прописе (додуше у области коју 
покрива координатно поље), без обзира на то у којој земљи чланици 
желите да пружате услуге. 

Адриана Миновић 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Клаузула унутрашњег тржишта: изузеци 

Директива о електронској трговини ЕУ предвиђа две врсте изузетака од 
примене клаузуле унутрашњег тржишта, наиме, то су посебни изузеци 
који се одређују на ad hoc бази, и општи који су дефинисани у Анексу 
Директиве. 

Општи изузеци од клаузуле унутрашњег тржишта 

Општи изузеци од примене клаузуле унутрашњег тржишта се односе на: 

• питања везана за ауторска и сродна права и права индустријске 
својине дефинисана у оквиру Директиве 87/54/ЕЕЗ и 96/9/ЕЗ; 

• питања везана за издавање електронског новца од стране 
надлежних институција а у вези са одредбом члана 8.1. директиве 
2000/46/EЗ; 

• питања у вези посебним прописима о тржишту капитала (конкретно 
у вези са чланом 44.2. Директиве 85/611/ЕЕЗ); 

• питања у вези са посебним прописима из области осигурања 
(конкретно у вези са чланом 30. и главом четири Директиве 92/49/
ЕЕЗ, главом четири Директиве 92/96/ЕЕЗ, члановима 7. и 8. 
Директиве 88/357/ЕЕЗ и чланом 4. Директиве 90/619/ЕЕЗ); 

• питања везана за слободу уговорних страна да изаберу меродавно 
право за конкретан уговор; 

• питања везана за уговорне обавезе у оквиру потрошачких уговора; 

• питања у погледу формалних услова (обавезна форма) за уговоре о 
преносу својине над непокретностима; 

• одредбе о дозвољености нетражених комерцијалних порука 
електорнским путем. 

То значи да ако пружалац услуга из Белгије, који је усклађен са домаћим 
прописима у областима координатног поља, ипак крши Немачке прописе у 
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погледу одредби у областима набројаним у Анексу Директиве (што ће се 
десити на пример ако Белгијске одредбе о нетраженим комерцијалним 
порукама пружаоца услуга информационог друштва нису у складу са 
одредбама о овом питању које важе у Немачкој), Немачке власти ће, 
упркос принципу унутрашњег тржишта, моћи да му ускрате пружање 
услуга информационог друштва. 

Посебни изузеци од клаузуле унутрашњег тржишта 

Поред општих изузетака, Директива предвиђа и посебне изузетке, тј. 
ситуације када, иако сте испоштовали клаузулу унутрашњег тржишта и 
принцип координатног поља, ипак вам може бити ускраћено пружање 
услуга информационог друштва, али само у том конкретном случају. 

Наиме, овде се ради о ситуацијама када је могуће у само поједином случају 
ускратити неком пружање услуга информационог друштва зато што та 
његова активност прети заштити неких значајнијих вредности, тј. 
углавном има изражен јавни интерес. 

Ту се конкретно ради о ситуацијама када је такву меру неопходно 
предузети 

• ради заштите јавног поретка, посебно у циљу превенције, вођења 
истраге и откривања кривичних дела, укључујући и заштиту 
малолетника и борбу против подстицања на мржњу на основу пола, 
расе, религије или националности, као и нарушавања људског 
достојанства појединаца; 

• ради заштите јавног здравља; 

• ради заштите јавне безбедности, укључујући и националну сигурност 
и одбрану; 

• ради заштите потрошача и улагача. 

Поред тога што ова мера мора бити предузета из претходно побројаних 
разлога, потребно је и да буде уперена против конкретне услуге 
информационог друштва ако она прети да угрози претходно побројане 
циљеве или ако преставља озбиљни и велики ризик за угрожавање истих. 

L22



На крају, потребно је и да та мера буде пропорционална поменутим 
циљевима. 

Поред неопходности испуњавања ових услова, потребно је да је ова мера 
предузета и у складу са тачно прописаним механизмом и процедуром. Та 
процедура се своди на то да пре него што одређена земља чланица одлучи 
да ускрати конкретну услугу информационог друштва из друге земље 
чланице, она мора прво да обавести земљу чланицу из које та услуга 
долази и замоли је да предузме конкретну меру, па тек ако та земља 
чланица не буде хтела да реагује тим поводом, а након обавештавања 
Европске Комисије и земље чланице из које спорна услуга долази, она 
може самостално предузети неопходну меру 
(такозвани „two tier notification obligation“). 

Ипак, пошто се овде ради о заштити озбиљних интереса могуће је 
одступити од ове процедуре и предузети је ван ових правила, где ће се 
након предузимања мере у најкраћем року обавестити ЕК и земљу 
чланица из које услуга потиче, уз образложење ургентности. Треба рећи 
да ЕК, без обзира на ову процедуру, има право да преиспита ове мере, и 
ако сматра да нису компатибилне са правом заједнице, наложи њихово 
прекидање или уздржавање од њиховог предузимања. 

На крају, треба скренути пажњу и на још један назовимо изузетак, који 
може бити релевантан у погледу разматрања ове тематике. Наиме, 
Директива прописује у својим основним одредбама, невезано од 
претходно поменутих изузетака, једном широком формулацијом, 
могућност да се предузму мере на националном нивоу и нивоу заједнице, у 
погледу промоције културне и језичке разноликости и обезбеђења и 
заштите плурализма (члан 1.6.). 

Закључак 

На први поглед, ово питање дефинитивно делује веома компликовано, јер 
се у њему преплићу не само појмови координатног поља и унутрашњег 
тржишта, него и питања дефинисања области које исти обухватају и онога 
што не обухватају, а притом је у контексту тога потребно имати на уму и 
шта сама Директива обухвата, тј. не обухвата. Стога да би смо 
поједноставили ову ситуацију послужићемо се графиком из Студије ЕК о 
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економском утицају Директиве, где се прецизно приказује однос свих обих 
области. 

Као што се може видети, у првом кругу је приказано које области у старту 
искључујемо из разматрања јер су за њих релевантни секторски прописи 
који их уређују, а то су области на које се Директива уопште не примењује 
(5.) и области које се налазе ван координатног поља (6.). Након тога, 
имамо дефинисан круг области које су нам релевантне за разматрање, а 
то су сва она питања која потпадају под координатно поље, без обзира да 
ли су хармонизована или нехармонизована (1, 4.). 

Као што смо већ назначили са тим областима, које покрива координатно 
поље, сваки пружалац услуга се усклађује али само према домаћим 
прописима земље у којој је основан (без обзира где послује). На крају, ипак 
треба имати у виду да има још пар области које испадају из координатног 
поља, и због којих нам земља чланица где пружамо услугу може ускратити 
пружање те услуге. То су области које су таксативно побројане у Анексу 
Директиве тј. општи изузеци (3.) и појединачни изузети, тј. ситуације у 
којима је могуће онемогућити пружање услуга на ad hoc бази (2.). 

L  

Извор: Copenhagen Economics and Ramboll Management 2006 

L24

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/study/ecd/%20final%20report_070907.pdf


Ово питање као што смо већ напоменули представља дефинитивно једно 
од најзначајнијих питања Директиве, али исто тако и најспорнијих, јер 
покушава да пред себе стави тежак задатак који се с једне стране своди на 
одређивање са којим прописима пружаоци услуга информационог 
друштва треба да се ускладе када послују на више територија, а са друге 
стране на одабир критеријума за додељивање контролне функције 
земљама чланицама у погледу активности које предузимају различити 
пружаоци услуга информационог друштва на њеној територији. 

Међутим, без обзира на ове недоумице ипак треба констатовати да ово 
правило има велики допринос јер омогућава пружаоцима услуга 
информационог друштва основаним у ЕУ да прилагоде своје пословање 
само једном сету правила и то њиховом домаћем када послују на тржишту 
ЕУ (наравно, проблем још увек остаје у оном делу који није у оквиру 
координатног поља). Стога, клаузула унутрашњег тржишта на дуже стазе, 
као што су већ показале многе студије о овој Директиви, дефинитивно 
има позитиван утицај на повећање обима електронске трговине и преко 
граничне трговине. 

Ово правило значајно доприноси смањењу трошкова пословања 
пружаоца услуга информационог друштва, јер се трошкови упознавања са 
регулативном на новом тржишту смањују захваљујући правилу да сте у 
обавези да се ускладите само са домаћим сетом прописа. Уједначеност и 
предвидљивост правне регулативе на различитим тржиштима је један од 
кључних елемената који наводи на повећање преко граничне трговине, 
поготово у индустријама које могу значајно да профитирају од економије 
обима (типичне такве индустрије су телекомуникациона, транспорт, јер се 
одликују високим фиксним трошковима и малим маргиналним 
трошковима). Последично ово доводи и до повећања продуктивности и 
ефикасности а и до смањења цена услед повећане конкуренције. 
Погодности од овог правила ће понајвише осетити МСП код којих би 
трошкови упознавања са новом регулативом били знатно већи у односу 
на велике компаније. На крају, иако је очигледна велика корисност од овог 
принципа и његови позитивни ефекти, не треба заборавити да као и што 
сам његов назив каже он се односи само на унутрашње тржиште ЕУ, те 
стога на њега се само могу ослонити земље чланице ЕУ. 
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Ситуација у Србији 

Закон о електронској трговини у одредбама о пољу примене прописује да 
се његове одредбе односе на пружаоца услуга са седиштем у Републици 
Србији који су дужни да поступају и пружају услуге у складу са законима и 
прописима донетим на основу закона Републике Србије (Члан 4.). Имајући 
у виду да РС још увек није земља чланица ЕУ па самим тим ни део 
унутрашњег тржишта, логичан је и овакав приступ у Закону, јер се и сам 
принцип унутрашњег тржишта примењује само на земље чланице ЕУ. С 
друге стране, с обзиром да је РС у процесу приступања ЕУ, а поготово 
имајући у виду да су од скора и званично преговори отворени и да је 
отпочела примена ССПа, питање имплементације овог принципа ће 
морати да се дефинише у наредном периоду, што из угла тематике 
усклађивања у области информационог друштва што из угла слободе 
пружања услуга. 

Адриана Миновић 
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Право заштите потрошача и Директива 2011/83 

Oктобра 2011. године Савет министара ЕУ усвојио је нову директиву о 
заштити потрошача у Европској Унији. Директива 2011/83 мења 
амандманима већ постојеће сродне директиве (Директива 97/7, 
Директива 85/577, Директива 1999/44 и Директива 93/13) и јача права 
потрошача, посебно у областима везним за онлајн куповину. Државе 
чланице ЕУ имају рок да до 13. јуна 2014. године почну да примењују 
парвила из директиве путем својих националних закона. Јуна 2011. године 
Европски парламент усвојио је огромном већином предлог Европске 
комисије изнет још октобра 2008. године о десет праваца јаче заштите 
потрошача у „онлине“ куповинама. Овај документ је постао део Директиве 
2011/83. 

Директива 2011/83 има пет делова (глава). Прва глава садржи садржи 
дефиниције као што су ”потрошач”, ”трговац”, ”роба“, ”уговор о продаји 
робе“, ”уговор о пружању услуга“. Поред тога у овом делу директиве 
обезбеђује се скуп општих заједничких правила која се примењују у свим 
државама чланицама, али уз могућност одступања од општих правила у 
неколико специфичних случајева. 

Друга глава садржи минимум основних информација које морају бити 
обезбеђене од стране трговаца пре закључења уговора. Директивом 
2011/83 предвиђено је да државе чланице могу да додају обавезне 
информације које трговац мора да обезбеди пре закључење уговора, 
путем својих националних закона. 

Глава три регулише заштиту потрошача у случајевима закључења 
дистанционих уговора и „off premises” уговора. У овој глави регулисани су 
захтеви који се тичу информисања потрошача као и права на раскид 
уговора. Појам дистанционих уговора јесте познат из Директиве 2000/31 
(тачније из директива на чију дефиницију се позива Директива 2000/31), 
док “off premises” уговори дефинисани су као уговори између трговца и 
потрошача закључени уз истовремену физичку присутност обе уговорне 
стране ван просторија трговца. Такође ова врста уговора бива закључена 
уколико је понуду за закључење уговора дао потрошач и при том уговор је 
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закључен у просторијама трговаца, али путем средстава дистанционих 
комуникација. Поред тога под овом врстом уговора подразумевају се и 
закључени уговори током екскурзија организованих од стране трговца у 
циљу промоција продаја роба и услуга. 

Глава четри Директиве 2011/83 регулише правила о испоруци робе и 
преласку ризика са трговца на потрошача. Такође ова глава садржи и 
правила која важе за све врсте потрошачких уговора. Та правила се тичу 
трошкова за коришцћење средстава плацћања (нпр. кредитна или 
дебитна картица), коришћење хотлајн телефонских услуга, додатних 
трошкова за закључење уговора итд. 

На крају, глава пет директиве садржи опште одредбе које се тичу усвајања 
правила кроз национална законодавства. 

Узимајући у обзир препоруке Европске комисије, које је усвојио Европски 
парламент и које су усвојене новом директивом, десет основних 
прокламованих предности за потрошаче који закључују уговоре у онлајн 
окружењу јесу: 

Елиминисање скривених трошкова на Интернету 

Потрошачи ће бити заштићени од „замки трошкова“ на Интернету. То се 
дешава када потрошачи ставе у такав положај којим плаћају коришћење 
услуга које су бесплатне. Директива захтева да корисници услуга морају 
експлицитно да потврде да су схватили да морају да плате одређену цену. 

Повећање транспарентности цена 

Трговци морају да представе укупну цену производа или услуге, као и 
додатне трошкове. Купци или потенцијални корисници услуга неће морати 
да плаћају накнаду или друге трошкове ако нису били правилно 
информисани пре него што су упутили свој налог. 

Забрана „pre-ticked boxes“ на сајтовима 

Када неко лице врши куповину на Интернету, на пример купује авионску 
карту, уз карту могу бити понуђене додатне услуге (нпр. осигурање или 
резервација хотела). Ове додатне услуге најчешће се нуде путем 
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такозваних „pre-ticked boxes“. Потрошачи су често принуђени да 
деселектују штиклиране квадрате које се односе на неку од додатно 
понуђених услуга, ако их не желе. Нова директива забрањује овај вид 
Интернет алата који се често користи на различитим сајтовима. 

Рок од 14 дана за раскид уговора 

Период у коме потрошач може да раскине уговор без навођења 
конкретног разлога за такав чин продужен је на 14 дана. Такође 
директивом су предвиђени и додатни рокови и то у следећим случајевима: 

• Додатна заштита због недостатка информација – Уколико продавац 
не истакне информацију на јасан начин о праву потрошача на 
раскид уговора, рок за раскид уговора се продужује за годину дана. 

• Право на раскид уговора продужен је код онлајн аукција – када се 
роба купи на аукцијама она може да се врати када је купац купио 
робу од лица које се бави продајом робе у виду сопствене 
делатности. Рок за раскид уговора почиње да тече од тренутка када 
потрошач добије робу, а не од момента закључења уговора, што је 
тренутно најчешћи случај. Ово правило се примењује на робу 
купљену преко Интернета, путем телефона и поштом као и на 
случајеве продаје робе ван малопродајних објеката, на пример, 
током промоција и екскурзија организовних у сврху промоције („off 
premises“ уговори). 

Право на повраћај купопродaјне цене 

Трговци морају да изврше повраћај цене потрошачу за купљени производ, 
укључујући трошкове испоруке робе, у року од 14 дана од момента раскида 
уговора. Поред тога трговац сноси ризик оштећења робе за време 
транспорта до момента када потрошач преузме робу. 

Увођење европског формулара за раскид уговора 

Потрошачима ће бити обезбеђен унифицирани формулар за раскид 
уговора. Трговац може да обезбеди овај формулар потрошачу, али ова 
обавеза нема императивни карактер. Ипак јединствени формулар на 
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целој територији уније олакшаће раскид уговора, где год уговор био 
закључен у ЕУ. 

Елиминисање доплате за коришћење кредитних картица и 
хотлајн телефона 

Трговци неће моцћи да наплаћују потрошачима посебне таксе за плаћање 
кредитном картицом (или за неко друго средство плацћања), уколико 
трговац понуди такву могућност плаћања робе. Такође трговци који 
поседују телефонску хотлајн везу која омогућава потрошачу да контактира 
лица у вези уговора неће моћи да се наплаћују више од основне цене 
телефонског позива. 

Јасније информације о томе ко плаћа повраћај робе 

Ако трговци жели да потрошач сноси трошкове враћања робе након што 
потрошач раскине уговор, онда он мора да јасно обавести потрошача о 
томе пре него што дође до закључења уговора. У супротном трговац сноси 
трошкове повраћаја робе. Поред тога у овом обавештењу трговци морају 
јасно да дају процену максималних трошкова враћања гломазних 
паковања роба (као што су делови намештја) купљене преко Интернета, 
или поштом. На овај начин потрошачи могу да се правилно информишу, 
чиме се утиче на избор робе пре куповине. 

Боља заштита потрошача код куповине „дигиталнoг садржаја“ 

Информације о дигиталном садржају морају бити јасне, укључујући и 
информације о компатибилности дигиталног садржаја са хардвером и 
софтвером. Поред тога јасно морају да буду предстваљене техничке мере 
заштите, као што су ограничења креирања копије садржаја. Потрошач има 
право да одустане од куповине дигиталног садржаја, као што су музика или 
видео садржај путем преузимања са Интернета, али само до тренутка 
почетка процеса преузимања садржаја. 

Заједничка правила за привредне субјекте у циљу лакшег 
трговања на територији Европска Уније 

Ова правила укључују следеће: 
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• Скуп основних правила која се тичу дистанционих уговора и „off 
premises“ уговора. Стварање јединствених правила у Европској 
Унији у циљу развоја лојалне конкуренције и смањења 
трансакционих трошкова за прекограничну трговину, посебно за 
продају путем интернета. 

• Развој стандардних формулара како би се околности учиниле 
лакшим за пословање. Посебни једиствени формулари имаће 
унифицирану форму која мора да садржи обавештења о праву 
потрошача на раскид уговора. 

• Специфична правила која ће важити за мала предузећа и занатлије. 

Душан Павловић 
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Интернет оглашавање у новом Закону о 
оглашавању: Каква нам регулација треба? 

Крајем јануара 2015. године надлежно министарство је представило је 
Нацрт новог Закона о оглашавању који по први пут у законодавство Србије 
уводи дефинисање интернет оглашавања. Основно је питање да ли се то 
чини на одговарајући начин и да ли би законска регулатива у области 
оглашавања могла да буде препрека за даљи развој модерних форми е-
бизниса у нашој земљи. 

Шта је интернет оглашавање? 

Интернет оглашавање у новом Закону о оглашавању је дефинисано као 
„оглашавање на интернет презентацији, друштвеној мрежи, апликацији, 
односно путем другог вида комуникације путем интернета, када из 
садржаја огласне поруке несумњиво произилази да је усмерена на 
примаоце огласне поруке из Србије“, а ако огласна порука: „упућује на 
адресу пословница где се може набавити роба/услуга која се оглашава 
(ако су у Србији), користи српски језик или домаћу валуту, или огласна 
порука користи страни језик или страну валуту али омогућава и српским 
држављанима набавку робе/услуге која се оглашава)“. 

Проблем Сходне примене 

У домаћим прописима се често потпуно неадекватно користи кованица 
„сходна примена“. Та правна категорија изазива бројне проблеме у 
пракси, а када се говори о интернет оглашавању, ту тек треба очекивати 
проблеме. Шта у ствари представља „сходна примена“ одређених 
правила? Ради се о уобичајеној правној флоскули коју законописци често 
користе да би путем аналогије прописали иста правила на више битно 
сличних правних односа. Основни предуслов сходне примене је да се 
заиста ради о сличним случајевима који оправдавају примену те 
аналогије. То се чини и путем Нацрта закона о оглашавању где је путем 
„сходне примене“ изједначен правни третман оглашавања путем 
традиционалних платформи (јавни панел, штампа, радио, ТВ исл.) са 
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формама оглашавања путем интернета које можда још увек нису 
адекватне за стриктно законско регулисање. 

Шта обухвата интернет оглашавање? 

Различите категорије интернет комуникација тешко је дефинисати 
правно-нормативном техником, па је само увођење интернета у 
традиционално законодавство још увек изазов за наше, али и стране 
законописце. Још је теже за те форме комуницирања прописати 
јединствена правила јер су међусобно итекако различите. Та тешкоћа је 
евидентна и код „законског препознавања“ интернет оглашавања. Нацрт 
закона, примера ради, наводи уобичајене форме оглашавања путем 
интернета: банер, апликација, онлајн магазин исл., и као да везује 
оглашавање само за ове видове оглашавања, практично изједначавајући 
их са преносом огласне поруке путем традиционалних медија. 

Интернет оглашавање је свакако више од тога, јер у тај појам може да 
спада и оглашавање путем е-мејла (укључујући и нежељену комуникацију – 
SPAM), оглашавање путем банера (display adds, без обзира на коју се 
интернет платформу односи), посебни сервиси који користе програмски 
алгоритам који прикупља колачиће (cookies) и податке о геолокацији (IP 
адресе) и прилагођава огласну поруку индивидуалном кориснику – разне 
форме таргетираног маркетинга, апликације или онлајн магазине, affiliate 
marketing исл. Већ је на први поглед јасно да се ради о потпуно 
нехомогеној групи која се или не може регулисати уопште или спада у 
регулацију других закона. 

Ко се сматра одговорним? 

Посебна опасност код сходне примене закона о оглашавању на интернет 
оглашавање је у примени правила о огласној декларацији и одговорности 
преносиоца огласне поруке. Наиме, Нацрт закона предвиђа концепт тзв. 
солидарне одговорности преносиоца огласне поруке и оглашивача за 
штету која може настати објављивањем/преношењем те поруке. 
Преносилац одговара „ако је знао или морао знати да је садржина поруке 
противзаконита, а на то није упозорио оглашивача нити је прибавио 
уредно попуњену декларацију“ (члан 20. Нацрта закона). Декларација је 
правни институт преузет из претходног закона чија природа није баш 
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најјаснија. Сврха декларације је вероватно била омогућавање заштите 
ауторских и других права лица које је погођено огласном поруком. Због 
тога је 2005. године овај „формулар“, можда и имао смисла, али је у то 
време сам концепт е-бизниса у Србији још увек био “научна фантастика”. 

Нацрт закона задржава овај формулар, и прописује да преносилац огласне 
поруке који не поседује декларацију са попуњеним подацима „ступа на 
место оглашивача у погледу обавеза и одговорности прописаних овим 
законом, осим ако се из огласне поруке могу поуздано утвдити ти подаци.“ 
(члан 19. Нацрта закона). Поред тога, ради се о законски прописаном 
формулару чији изглед и садржину ближе прописује министар надлежан 
за послове трговине. 

Имајући у виду све речено, када се примени аналогија, односно када дође 
до „сходне примене“ правила оглашавања на интернет оглашавање, 
изводе се следећи закључци: 

• интернет сајт је одговоран сваки пут када не поседује формулар 
(декларацију) у папирном облику, 

• када има декларацију одговара солидарно са оглашивачем. 

Нацрт закона испушта из вида природу преноса огласне поруке преко 
интернета и специфичност учесника у том процесу. Наиме, ради се о 
односу између најмање три лица која најчешће нису међусобно увезана 
правним релацијама, и то: 

• оглашивача, 

• преносиоца поруке оглашивача (на пример HTTPOOL или е-таргет), 
и 

• интернет сајта који најчешће само изнајмљује празан простор. 

На први поглед је уочљива немогућност идентификације преносиоца и 
оглашивача, сходно дефиницијама Нацрта закона о оглашавању, 
апсолутна нефлексибилност у погледу начина доказивања овог 
компликованог тространог односа, нелогично прописивање обавезе за 
интернет сајт да поседује огласну декларацију и аутоматскa одговорност 
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интернет сајта. Сходно томе интернет сајт који само „изнајмљује“ простор 
ће одговарати за сваку штету коју претрпи треће лице преносом огласне 
поруке, што је у супротности са правилима о ограниченој одговорности 
пружаоца услуге информационог друштва из Закона о електронској 
трговини (посредно и са Директивом ЕУ о електронској трговини). 

Подсетићемо, Закон о електронској трговини наводи експлицитно да је 
„рекламирање путем интернета“ услуга информационог друштва (Члан 3. 
Тачка 3), као и да пружалац услуга информационог друштва који преноси 
електронске поруке које му је предао корисник, није одговоран за садржај 
послате поруке и њено упућивање, ако није: иницирао пренос; извршио 
одабир података или докумената који се преносе; изузео или изменио 
податке у садржају поруке или докумената, нити одабрао примаоца 
преноса (Члан 16. став 1). Интернет сајт често ни не зна која се огласна 
порука појављује на простору који је изнајмио, нема могућност да мења 
њен садржај, а најчешће не бира директно оглашивача него то чини 
преносилац. Другим речима, Закон о електронској трговини предвиђа 
концепт ограничене одговорности, а Нацрт закона о оглашавању концепт 
аутоматске искључиве одговорности (довољно је да интернет сајт нема 
декларацију, а не може да се докаже ко је оглашивач из огласне поруке) 
или подељене солидарне одговорности (заједно са оглашивачем). 

У евентуалном сукобу два закона, не би се знало која се правила 
примењују, али највероватније би се ишло на примену начела lex posterior 
derogat legi priori, што би значило да се предност даје Закону о 
оглашавању. Дакле, одговорност пружаоца услуге интернет оглашавања је 
пооштрена у односу на досадашњи режим и то без икаквог оправдања. 

Ко је угрожен? 

Свако ко на свом интернет порталу, па чак и на свом корисничком налогу 
на друштвеној мрежи, објави неку огласну поруку која таргетира српско 
тржиште. Приватни веб сајтови нису искључени из примене закона, па би 
сама чињеница поседовања веб портала и огласне поруке на њему (без 
обзира колики је приход од те поруке) аутоматски активирала обавезе 
прибављања огласне декларације и одредбе о одговорности. 
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Зашто су садржај огласне поруке и одговорност одвојена 
питања код интернет оглашавања? 

Треба кренути од сврхе прописивања правила интернет оглашавања у 
закону о оглашавању. Узор у формулисању чланова закона који се односе 
на интернет маркетинг је вероватно била регулатива EУ и пракса 
Европског суда правде у области заштите потрошача. Закон о оглашавању 
би морао да прописује општа правила оглашавања, ограничења и забране 
како би корисници били заштићени од непримереног садржаја огласне 
поруке. 

Данас је неспорно да се и на интернет могу применити одређена правила 
која се односе на забрану оглашавања цигарета, ограничења у погледу 
оглашавања алкохола, заштита малолетника исл, али се суштински то све 
односи на питање садржаја огласне поруке. 

Питање одговорности је нешто друго и ту би ипак морала да се узму у 
обзир правила из Закона о електронској трговини. Двоструки колосек 
регулације који подразумева да се на садржај огласне поруке примењује 
Закон о оглашавању, а на одговорност Закон о електронској трговини има 
смисла и спречио би нелогично, неоправдано и превише интрузивно 
задирање у различите форме комуницирања огласне поруке путем 
интернета. 

Милош Стојковић 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Нови начини и 
средства плаћања: 

Пејпал и Биткоин 

Други део се фокусира на електронску трговину у реалном животу, тј. њене 
практичне импликације. Анализирамо два најзначајнија изума кад су у 
питању алтернативни начини плаћања. Први је Пејпал, као један од 
најзначајнијих система посредовања у новчаним трансферима и плаћању 
путем Интернета. У оквиру ове теме размотрићемо модалитете решавања 
спорова. Поред безбедности, ова тема дефинитивно највише брине 
кориснике ових и сличних услуга. Други феномен који је предмет наше 
пажње је Биткоин - прва дистрибуирана, криптовалута.  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Решавање спорова на Пејпалу: како да оспорите 
трансакцију 

У ишчекивању да компанија Пејпал одобри уплате српским корисницима и 
да на тај начин олакша  продају роба и услуга преко интернета, потребно је 
да се додатно едукујемо о начинима функционисања трансакција и о 
начинима решавања спорова када нешто крене по злу. Пејпал (енг. PayPal) 
је тренутно највећа компанија која пружа услуге плаћања преко интернета. 
Коришћењем њених услуга корисници могу да врше трансакције без 
откривања финансијских информација као што су бројеви кредитних 
картица или рачуна банке. Омогућавањем бизнис опције или рачуна за 
продају, очекује се пораст е-трговине у Србији и самим тим за очекивање 
је да ће доћи и до већег броја спорова поводом ових трансакција. 
Предност коришћења Пејпала, између осталог, је и да Пејпал посредује у 
случајевима спорова везаних за трансакције путем њиховог сервиса. Ова 
пракса се развила у циљу повећања поверења у онлајн трансакције и у 
саму компанију као посредника у истим. 

Пејпал центар за решавање спорова 

Пејпал центар за решавање спорова ( енг. dispute resolution center) је 
услуга онлајн решавања спорова у оквиру општих услуга које Пејпал пружа 
својим корисницима. Механизам за решавање спорова је урађен по 
сличним приниципима као и код њихове матичне компаније Ибеј (енг. 
EBay; Пејпал је купљен од Ибеја 2002. године). Иста група ексеперата, која 
је успоставила ефикасан систем на Ебеју, пре пар година се издвојила из 
Ибеја и Пејпала и покренула своју компанију Модриа (енг. Modria), која је 
данас лидер у иновацијама у онлајн решавању спорова. 

Поступак решавања спорова за купце 

Пејпал пружа упрошћен али ефикасан начин решавања спорова где је 
услед великог броја сличних спорова, створена потреба да се 
аутоматизује процес кроз неколико фаза, којим приступамо простим 
кликањем. 
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Фаза  1 – идентификовање  проблема  и  покретање  поступка  
решавања  спора  

Након што утврдите да постоји проблем са трансакцијом (нпр. нисте 
примили купљени производ у обећаном року а продавац вам не одговара 
или сте добили други производ или услугу од оне коју сте платили) можете 
да покренете спор у року од 45 дана од дана извршене уплате тако што 
кликнете на опцију „центар за решавање спорова“ (енг. resolution center). 
Поступак почиње кликањем на „оспори трансакцију“ (енг. dispute a 
resolution)  и попуњавањем основних информација, као што је шифра 
спорне трансакције и слањем иницијалне поруке продавцу. Трансакције 
које су старије од 45 дана не могу се оспорити, али ће бити пријављене 
Пејпалу који прати понашање продаваца у циљу заштите купаца. 

Фаза  2 – преговарање  

Од тренутка покретања спора имате 20 дана да са продавцем решите 
пробем, самостално, путем преговарања. Продавац ће да прими вашу 
поруку, која би требала да буде што прецизнија у опису проблема и 
евентуално понуђеног решења. Уколико спор ескалира у даље фазе, 
Пејпал ће бити у могућности да прегледа сву комуникацију између 
странака. Ставите „застој” (енг. hold) на трансакцију док она не буде 
решена. 

Фаза  3 – ескалација  спора  

Уколико у претходној фази постигнете договор са продавцем, можете 
затворити спор. Уколико, пак, нисте постигли договор, можете ескалирати 
ваш захтев у року од 20 дана од отварања спора.  Уколико је 
недостављање робе разлог спора, морате дозволити да прође 7 дана за 
доставу пре него ексалирате ваш захтев. 

Ако затворите спор у овој фази, он је самим тим коначан и не може се 
поново отворити или ескалирати, те је стога препоручљиво да будете 
сигурни да сте задовољни постигнутим договором или објашењењем 
продавца или пружаоца услуге. 
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Фаза  4 – одлука  

Када ескалирате ваш захтев, ви препуштате Пејпалу да одлучи у 
својеврсном адјудикативином/арбитражом поступку. Пејпал користи све 
поднете информације и досадашњу комуникацију и по потреби шаље 
упите за додатне информације на које треба одговорити у одређеном 
року. Из ових разлога, препоручљиво је да чувате све признанице 
приликом пријема пошиљке и да јасно документујете доказе попут 
оштећења нпр. фотографисањем при пријему. 

Пејпал се наводно труди да све спорове реши у року од 30 дана међутим 
није страно да се ови поступци одуже, мада и тад се решавају неупоредиво 
брже него уобичајени судски поступак. 

У сваком тренутку корисник може да прати статус предмета у центру за 
решавање спорова, а Пејпал обавештава странке одмах по доношењу 
одлуке. 

Велика је предност овог поступка да је коначна одлука од стране Пејпала 
одмах и извршна, односно да Пејпал одмах поврати средства или 
одблокира трансакцију. Управо та чињеница је суштинска за ефикасност 
целог поступка као и њен успех у досадашњем раду Пејпала. 

Закључак 

Без обзира што успех није загарантован, процедуре Пејпала доприносе да 
се велики број спорова око трансакција брзо реши. У условима 
прекограничне куповине, где је често једина алтернатива да путујете у 
земљу где је седиште или боравиште продавца, овакав вид решавања 
спорова представља понекад и једино решење. Иако постоје одређене 
замерке на овај процес  (о чему више други пут), сматрамо да би 
корисници Пејпала требало да се упознају са процедуром и да приступе 
самосталном решавању спорова. Сам процес је дизајниран да корисници 
са лакоћом преговарају са продавцима без неопходног уплитања правних 
заступника и додатних трошкова који они носе. 

Душко Мартић 
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Решавање спорова на Пејпалу: пријављивање 
неовлашћене активности 

У претходном тексту описали смо поступак којим корисници Пејпала  могу 
да оспоре трансакцију. Међутим, спорне трансакције и спорови који 
произилазе из њих нису једини проблем са којим се можемо сусрети 
приликом употребе Пејпала.  Приликом провере својих активности на 
сајту Пејпала, корисници могу неугодно да се изненаде постојањем 
одређених трансакција за које нису сигурни или знају да их нису извршили. 

Пре покретања званичног поступка на сајту Пејпала, препоручили бисмо 
корисницима, било да су купци или продавци, да провере са свим лицима 
којимa су евентуално омогућили приступ Пејпал рачуну (рецимо 
одређеним члановима породице) да ли су у датом периоду извршили 
транскацију у корисниково име.  Имајући у виду распрoстрањеност 
мобилних платформи и све већи удео у плаћању Пејпалом преко 
мобилних апликација, овакав сценарио није неуобичајен. 

Пријављивање неовлашћене активности 

Након наведене провере, корисник може да покрене поступак 
пријављивања неовлашћене активности Пејпал центру за решавање 
спорова (енг. Resolution center), кликањем на опцију „пријави 
проблем“ (енг. Report a problem). Пејпал захтева затим да корисник пружи 
додатне информације, а одмах потом вас и упозорава и предлаже да 
хитно урадите процедуру промене лозинке и сигурносних питања којим се 
обезбеђује аутентификација корисника. 

Иницијални упитник и захтев за информацијама 

Након давања иницијалних инфромација, Пејпал приступа испитивању 
трансакције или активности. У овој фази, уколико је релативно јасно да је 
дошло до неовлашћене активности, Пејпал се труди да реши пријаву у року 
од 10 дана. Наравно, услед одређених потешкоћа (ограничених људских 
капацитета) то може да захтева и више времена. 
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Уколико Пејпал установи да је дошло до неовлашћене активности у 
пријављеном периоду, кориснику ће средства бити рефундирана и тимe се 
поступак затвара. Затворени поступак се не може поново отворити нити 
може ескалирати у даљу фазу подношењем захтева. 

Ескалација поступка 

Уколико се поступак не реши на основу иницијалног упитника (односно 
интервјуа), потребно је да се даљи поступак ескалира. У супротном, Пејпал 
затвара аутоматски поступак у року од 20 дана од иницијације. Другим 
речима, уколико сте заиста заинтересовани за исход пријављивања 
последице неовлашћене активности, потребно је да направите корак 
више од саме пријаве проблема и поднесете захтев за решавање односно 
ескалирате поступак. 

Пејпал ће по потреби да захтева и додатне информацијe од других 
странака, на шта оне морају да одговоре у року од 7 дана. С обзиром да 
најчешће причамо о пријавама о неовлашћеним уплатама, у интересу тих 
странака је да потврде легитимност те трансакције (као и у поступку 
оспоравња трансакција). У супротном, уколико Пејпал одлучи само на 
основу доступних информација,  средства ће бити рефундирана и 
поступак ће тиме бити окончан. 

Одлука 

Када ескалирате Ваш захтев, као и у претходно описаном поступуку 
оспоравања трансакција,  ви препуштате Пејпалу да одлучи у својеврсном 
адјудикативном поступку. Пејпал користи све поднете информације и 
расположиве доказе за одлучивање и покушава да све захтеве реши у 
року од 30 дана, али не гарантује одлуку у овом року. 

У сваком тренутку корисник може да прати статус предмета у центру за 
решавање спорова, а Пејпал обавештава странке одмах по доношењу 
одлуке. 

Напомињемо и овде суштинску предност овог поступка, а то је да је 
коначна одлука од стране Пејпала одмах и извршна, односно да Пејпал 
одмах рефундира средстава и затвори поступак. Управо та чињеница је 
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суштинска за ефикасност целог поступка. Уколико странка сматра да је 
оштећена самим овим поступком, у сваком случају, може да прибегне 
уобичајеним путевима решавања спорова. Ипак, трошкови поступка, 
односно недостатак истих, свакако су велика предност Пејпала. 

Душко Мартић 
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Решавање спорова на Пејпалу: како одговорити 
на покренути поступак 

Мада Србији, односно њеним грађанима, још није омогућено да без 
проблема примају уплате на своје Пејпал налоге, продавцима који 
планирају да се озбиљније баве продајом путем интернета и да при том 
користе Пејпал као посредника у плаћању, потребно је да имају у виду све 
аспекте вршења трансакција путем Пејпала, па и процедуре у случају 
спорних трансакција. У овом тексту, описаћемо оспоравање трансакција 
из угла продаваца као и њихове могућности у Пејпал поступцима за 
решавање спорова. 

Могући поступци оспоравања са којим се сусреће продавац 

Понекад, купац који није задовољан извршеном трансакцијом (робом, 
услугом или уплатом за исте), може да покрене поступак решавања 
спорова. У претходним текстовима описали смо могуће кораке у самом 
покретању и ескалацији при оспоравању трансакције, као и поступак 
пријављивања неовлашћене транскације. Сада ћемо да се осврнемо на 
поступак из угла продаваца. Продавац може да се сусретне са три врсте 
спора приликом коришћења Пејпала које могу да имају последице по 
његове транскације. То су оспоравање трансакције од стране купца, 
пријава неовлашећене трансакције од стране купца и поступак повраћаја 
од других финансијских посредника (скраћено повраћај или чарџбек). 

Одговор на оспоравање трансакције 

Купац може да оспори трансакције путем Пејпал центра за решавање 
спорова. Обично је разлог спора уколико купац није примио купљену ствар 
или се она разликује битно од описа на продавчевом сајту. Од тренутка 
покретања спора продавац има 20 дана да са купцем реши пробем, 
самостално, путем преговарања. Продавац ће примити поруку у којој се 
наводе разлози оспоравања трансакције и евентуална понуда за решење 
проблема. Препоручљиво је да се продавац потруди да реши проблем са 
купцем у овој фази и да се странке договоре. Постигнути договор постаје 
за Пејпал решена ствар и на основу њега касније штити продавца од 
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евентуалног захтева за повраћај  (енг. чарџбек) путем других посредника 
(ВИЗА или МАСТЕР кард..). 

Уколико спор ескалира у даље фазе, Пејпал ће бити у могућности да 
прегледа сву комуникацију између странака. За време спора, Пејпал 
замрзава средства у износу спорне трансакције до ококнчања спора. Ако у 
року од 20 дана странке постигну договор, или странке не ескалирају спор, 
долази до обуставе поступка, који постаје коначан за Пејпал и не може се 
поново покренути. Уколико странке ескалирају спор, Пејпал решава на 
основу доступних доказа и досадашње комуникације странака у року од 30 
дана (мада је могуће и дуже). 

Одговор на пријаву неовлашћене трансакције 

Купац који сматра да је дошло до неовлашћене трансакције са његовог 
рачуна може да пријави такву активносту Пејпалу. Пејпал затим замрзава 
та средства и шаље упит продавцу о наводима купца. Рок за одговор на 
упит Пејпала је 7 дана. Препоручљиво је да се одговор поткрепи са 
евентуланим доказима о својим активностима у вези са трансакцијом. Ако 
продавац још није послао робу, може да изврши повраћај средстава и 
тиме да реши спорну ситуацију. Уколико је већ извршио повраћај 
средстава, продавац обавештава Пејпал о томе у свом одговору, чиме 
обично завршава спор. 

У супротном, Пејпал ће да изврши увид у купчев налог и испита време и 
околности извршења његове транскације. На основу тога и продавчевог 
одговора Пејпал доноси одлуку у року од 30 дана, чиме окончава захтев 
купца. 

Поступак повраћаја преко других посредника – чарџбек 

Могуће је да купац одлучи да преузме одређене радње ван Пејпала које су 
усмерене на решавање спора са купцем, а да је сама трансакција вршена 
посредством Пејпала. 

Купац се у тим ситуацијама обраћа издавачу кредитне или дебитне 
картице да заустави трансакцију и  изврши повраћај средстава на његов 
рачун. Као разлог обично се наводи да: 
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• Плаћена роба није никад достављена 

• Достављена роба је битно другачија од наручене 

• Достављена роба је значајно оштећена у достављању 

• Кредитна картица односно број кредитне картице је коришћен 
преварно 

У овим ситуацијама издавач кредитне картице, а не Пејпал, одлучује о 
околностима случаја и доноси коначну одлуку. Пејпал са друге стране може 
да асиситра да се оспори ничим изазван повраћај. 

Продавцима се препоручује да одмах испитају наводе повраћаја. Уколико 
се слажу са наводима купца, онда они прихватају одговорност и њихова 
средства се враћају путем Пејпала. 

Ако се продавац не слаже са наводима, неопходно је да у кратком року од 
10 дана, уз асистенцију Пејпала, одговори на наводе у захтеву, 
достављајући све што може да поткрепи своје наводе. У овом случају, 
коначну одлуку доноси издавалац кредитне картице у року од 75 дана (рок 
није фиксиран па може да траје и дуже у зависности од ситуације). Какву 
год одлуку издавалац картице донесе она је коначна и Пејпал је извршава. 
У целом овом поступку Пејпал је само посредник али и гарант ако је 
претходно решен спор путем Пејпал центра за решавање спорова, 
односно ако издавалац прихвата претходну одлуку Пејпала у спору 
поводом исте трансакције. Према томе, ради сигурности односно 
коначности трансакција препоручљиво је да у случају спора преко Пејпала 
продавац буде кооперативан и отворен за проналажење решења путем 
Пејпал центра. 

Душко Мартић 
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Биткоин: појам и значај 

Увод 

11. марта 2015. године Digital Journal објавио је вест да је пружалац услуга 
онлајн коцкања Primedice примио преко 20 милиона опклада у последњих 
24 часа. Primedice је највећи сајт за онлајне коцкање који прихвата 
Биткоин. Вест наводи да је ова копманија исплатила преко 2500 биткоина 
својим корисницима у претходном дану. Овај износ је еквивалентан износу 
од око 730.000 Америчких долара. Корисници услуга ове компаније укупно 
су прокоцкали преко 861.000 Биткоина у вредности од око 250 милиона 
долара и направили су преко 4 милијарде опклада. 

Без обзира на ове фасцинантне статистичке податке, многи од нас никада 
нису чули за Primedice. Но, имена као што су Subway, Virgin, Dell, Microsoft, 
Sacramento Kings, WordPress.com, Tesla Motors, Victoria Secret и Wikipedia 
су нам далеко познатија. Заједничко за све ове компаније јесте то да 
примају Биткоин за њихове услуге, производе или пак као донацију. 

Шта је то Биткоин? 

Jerry Brito, истраживач Mercatus Centra у оквиру Џорџ Менсон 
Универзитета, у интервју датом Vice продукцији дефинише Биткоин као 
прву комплетно децентрализовану дигиталну валута. Џери Брито сматра 
да је Биткоин пре свега средство размене које има одређену вредност, док 
остале карактеристике које традиционалних валута не могу се јасно 
препознати у Биткоину (нпр. новац као средство штедње). Но, ова 
чињеница никако не би требала да оповргне постојање Биткоина као 
дигиталне валуте ни у тероијском, нити у практичном смислу. 

Дигитална, децентрализовна валута 

Иако јасна дефиниција дигиталне валуте не постоји, свет их ипак већ него 
време користи. Кредити којима се тргује у игрицама преко Фејсбука или 
Мајкрософтови поени јесу дигиталне валуте. Но, овим валутама се тргује у 
оквиру одређених условно речено затворених система. Мајкрософтови 
поени се могу користити само за куповину одређених Мајкрософтових 
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производа, а различите врсте Фејсбук кредита играчи могу мењати само у 
оквиру неке од игрица. Поред дигиталних валута познати су системи за 
дгитални трансфер новца, као што су Пејпал, Мастеркард и Виса. Но, ови 
системи се примарно користе за трансфер тзв. националних валута (УСД, 
ЕУР, РСД) и не треба их мешати са дигиталним валутама. 

Биткоин није национална валута. Он је приватна валута без централног 
монетарног ауторитета, одговорног за ову валуту. У случајевима 
националних валута, централне банке су ауторитети државне власти (нпр. 
Национална банка Србије у случају динара) или наддржавне власти (нпр. 
Европска централна банка у случају ЕУР) и претежно су одговорне за 
финанасијску стабилност. У случају приватних валута компанија која је 
издавалац валуте јесте та која сноси одговорност. Када је у питању 
Биткоин централни ауторитет не постоји у било ком смислу. Тачније, не 
постоји компанија која креира и издаје Биткоин, нити централна 
инфраструктура (нпр. централни сервер) која процесуира издавање и 
трансфер ове валуте. Фактички размена Биткоина се одвија између два 
субјекта (peer to peer) без икакве улоге трећих лица, то јест посредника. 

Биткоин: поверење и флуктуације 

У случајевима постојања централних монетарних институција одговорних 
за одређену валуту, ауторитет државе стоји иза такве институције, па 
самим тим и иза националне валуте. Такође, добра репутације компаније 
која је одговорна за приватну валуту утиче на стварање поверења код 
корисника. Ипак, политички, економски, привредни и други фактори 
готово увек утичу на промену финансијских параметара. Услед негативних 
промена, корисници централизованих валута могу да изгубе поверење у 
њу, “побегну” у неку другу валуту и додатно утичу на пад вредности валуте 
које су напустили. 

Са друге стране, облигациони односи се углавном закључују у 
националним валутама. Чак и када се уговори закључују у другим 
валутама, пракса је да странке могу да измире своје обавезе у 
националној валути. Такође сва потраживања које држава има према 
физичким и правним лицима јесу одређена у националној валути (или 
најчешће морају да буду конвертована у националну валуту). Због ових 
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чињеница увек постоји тражња за националним валутама, што генерише 
њену вредност. Другим речима, уколико узмемо у обзир најосновније 
законитости међународних финансија, лако се долази до закључка да већа 
потражња за валутом ствара њену већу вредност. Са супротне стране, 
потражња за националним валутама других држава (рецимо због јаких 
увозничких тенденција које постоје у привреди неке државе) могу да 
ослабе националну валуту и тиме поверење грађана у исту. 

Историјски гледано, савремени новац јесте прилично нова појава. Јако 
дуго цивилизације су користиле вредности (злато, вредне метале, робу) за 
размену. Чак и током двадесетог века новац је имао доста дуго подлогу у 
вредним металима. Најочигледнији пример је златни стандард Америчког 
долар. Тржиштна вредност злата дуго је утицала на вредност долара, а 
вредност долара на остале валуте у свету. Вредност злата у многоме је 
зависила од поверења грађана и свакако од тражње за овим вредним 
металом. Ако повучемо паралелу између улоге Биткоина и савременог 
новца, може се доћи до закључка да Биткоин јесте пре свега вредност која 
служи за размену и има сличности са новцем пре настанка савременог 
новца (тачније са сахватањем новца који је имао реалну подлогу у неком 
од вредних метала). Због тога многи сматрају Биткон веома здравом 
валутом. 

Ипак, пракса је показала да у случају Биткоина флуктуирања јесу веома 
брза и неочекивана. У моменту писања овог текста (март, 2015. године) 
један Биткоин вреди нешто мање од 300 Америчких долара. У новембру 
2013. године један Биткоин је вредео око 1000 Америчких долара. У 
случају националних валута, флуктуирање може да се контролише или 
пак успори интервенцијом централне банке. Због чињенице да Биткоин 
може неочекивано да флуктуира у односу на вредности националних 
валута, ова дигитална валута није најпогодна за одређене финансијске 
трансакције и правне послове (нпр. куповина са оброчним исплатама 
цене, финансијске позајмице итд). Биткоин још увек заузима једно мало 
финансијско тржиште. Правило је да на малим тржиштима промене 
макроекономских параметара могу да проузрокују непредвидиве 
последице. Ипак, разлоге честих флуктуација Биткоина вероватно не 
треба тражити у недостаку традиционалних финансијски механизама, већ 
у проблемима новијег доба (безбедност пре свега). 
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Биткоин и Double spending problem 

Проблем дуплог трошења јесте нешто са чиме се компјутерски и 
финанасијски стручњаци често суочавају у виртуелном окружењу. 
Трансфер финансијских средстава углавном се одвија путем 
посредништва. Онлајн банкарство, Пејпал, Мастеркард или Виза јесу 
посредници у трансферу средстава. Са техничког аспекта новац који се 
преноси путем ових система постаје криптовани фајл, чија копија остаје 
негде забележена и може постати предмет накнадне финансијске 
трансакције. Проблем се јавља ако примарна трансакција успе, а неко 
иницира накнадну трансакцију користећи копију фајла и тиме себи 
(противправно) прибави корист. 

Иако постоји велики број безбедоносних система који овакав сценарио 
спречавају, у теорији ова појава се назива проблем дуплог трошења 
(Double spending problem) и она је свакако могућа. Пренос Биткоина 
апсолутно елиминише овај проблем јер се ова дигитална валута преноси 
директно између субјеката без икаквог посредовања. Такође техничка 
инфраструктура не допушта могућност дуплирања исте јединице ове 
дигиталне валуте, па самим тим и дупле трансакције (више о техничким 
елементима функционисања Биткоина у наредним текстовима). 

Биткоин јесте валута, али и још нешто… 

Системи за трансфер финансијских средстава у виртуелном окружењу јесу 
свеприсутнији (Пејпал, Мастеркард, Виза, Скрил, Гугл новчаник…). Иако 
оваквих сервиса има све више, чињеница је да најкрупнији играчи у овој 
области заузимају највећи део тржишта. Њихов развој јесте и последица 
доброг инкорпорисања у различите системе. Последица тога јесте готово 
доминантан положај највећих компанија у домену финансијских 
трансакција које се одвијају на индивидуални захтев. Тешко је поверовати 
да ће нека нова компанија у скорије време заузети позицију испред горе 
наведених. 

Са друге стране, као што је већ речено специфичност Биткоина се огледа у 
томе да се ова дигитална валута прености искључиво технологијом која 
изузима посредништво. Резулат јесте јефтинији и бржи трансфер 
вредности. Треба се подсетити чињенице да трансфер новца путем 
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Мастеркарда или Визе захтева претходне процедуре везане за отварање 
рачуна, регистрацију, чекање на одобрење (и картицу), а цео процес је 
праћен наравно откривањем гомиле података о личности. Најзад, не може 
свако да добије могућност да корисити услуге Мастеркарда или Визе. 

Биткоин мрежа је тотално слободна и свако је може приступити. Најзад, 
Биткоин не треба посматрати као искључиву конкуренцију компанијама 
које раде у виртуеланом окружењу. Компаније чија је пословна активност 
искључиво сведена на слање новчаних дознака (нпр. Western Union, 
MoneyGram) могу да добију озбиљну конкуренцију у Биткоину. 

Познати системи за плаћање увек узимају одређени проценат од 
трансакције. То није случај са Биткоином. Последица тога јесте да 
производи и услуге јесу јефтинији уколико се плаћају овом дигиталном 
валутом. Под претпоставком да ће Биткоин да доживи експанзију, лoгично 
је очекивати да ће традиционални сервиси за плаћање добити озбиљну 
конкуренцију. Конкуренција може да обори цене услуга и наравно 
побољша њихов квалитет услуга. Тиме би крајњи корисници били на 
добитку. 

Биткоин: Политички притисци (са или без разлога) 

Са политичког аспекта највећи заговорници развоја Биткоина јесу 
савремени Либертаријанци сконцентрисани око идеје слободног 
Интернета. Но, постоје политичке снаге против Биткоина које заговарју да 
се ова дигитална валута прогласи незаконитом. Нарочито снажан лоби 
ова група заговарача има у САД-у. Практичан резултат њиховог деловања 
био је везан за WikiLeaks. Финансирање Викиликса није формално 
забрањено. Викиликс је формално могао да прима донације путем 
Мастеркарда и Визе . Но, ове компаније су одбијале да врше трансфер 
новца Викиликсу. Претпоставља се да су политички притисци утицали на 
овакав став ових компанија. Но, донације су биле могуће преносом 
Биткоина. 

Ипак, непостојање посредника приликом финансијских трансакција, као и 
могућност тоталне анонимизације лица између којих се одвија 
трансакција отвара могућности за различите противправне радње. 
Принцип peer to peer има пуно предности, али у Биткоин случају он отвара 
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могућности за илегалну куповину оружија, за наручивање и исплату 
нечијег убиства или једноставно за било какву финанасијску трансакцију 
којом би се покрили незаконити циљеви. У доба савременог тероризма, 
ове могућности представљају јако осетљиву тему. 

Душан Павловић 
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Како функционише Биткоин? 

Ко је Сатоши Накамото? 

Биткоин је релативно млада валута. Сатоши Накамото је особа (или особе) 
или псеудоним за компаније која стоје иза Биткоина. Постоје претпоставке 
да Toshiba, Samsung, Nakamichi и Motorola стоје иза псеудонима Сатоши 
Накамото. Без обзира ко стоји иза овог имена или псеудонима, Накамото 
је лансирао Биткоин софтвер у 2009. години и убрзо је пребацио највећи 
део одговорности на научника Гавина Андерсена, који је данас шеф Биткон 
фондације. Ова непрофитна организација основана је у септембру 2012. 
године са мисијом да „стандардизује, заштити и промовише употребу 
Биткоина као криптовалуте која служи добробити целом човечанству“. 
Биткоин фондација је организована по узору на Линукс фондацију и 
финансира се углавном кроз грантове, најчешће од профитних компанија 
чије пословање зависи од Биткоин технологије. 

Како до Биткоина? 

Биткоин се најчешће дефинише као децентрализована, дигитална валута. 
Но, у техничком смислу Биткон се често описује као криптовалута – 
дигитална валута у чијој основи се налази криптографија као механизам 
заштите. Генерисање ове криптовалуте одвија се у оквиру Биткоин мреже. 
Ова мрежа се састоји од великог броја рачунара. Сваки рачунар је чвор у 
овој огромној мрежи. Биткоин се генерише од стране било ког корисника 
који “ископава” (енг. mining) ову дигиталну валуту. 

”Ископавање” или ”рударење” Биткоина заправо представља решавање 
сложених математичких проблема путем рачунара или групе повезаних 
рачунара у такозване пулове (pools). Разлог за постојање пулова је 
једноставан – корисници удружују снагу својих рачунара како би створили 
већу оперативну снагу којом се рудари. Са више рачунара добија се већа 
снага, рударење постаје ефикасније, те и шансе за добијање нових 
Биткоина. Наравно, пракса је да се резултат дели сразмерно уложеној 
снази. 
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Број Биткоина које тренутно постоји ограничен је на 21 милион. Дакле, сви 
рачунари у мрежи (или групе рачунара удружене у пулове) међусобно се 
такмиче за нове Биткоине. Колика је снага ове мреже говори следећи 
статистички податак – укупна снага свих рачунара који рударе нове 
Биткоине готово је 250 пута већа него комбинована снага 5 највећих 
суперкомпјутера на свету. 

Да би се добили новогенерисни Биткоини, рачунари морају да реше 
сложене математичке проблеме. Производна стопа, то јест резултат 
рударења, се ревидира сваке четврте године како би се одржала вредност 
Биткона. Са повећањем броја рудара и већом продукцијом Биткоина, 
комплексност математичких проблема се повећава, смањује се 
вероватноћа решевања истих и самим тим отежава рударење. Мања 
продукција нових Биткоина утиче на вредност ове валуте. Процењује се да 
ће тренутне резерве (21 милион Биткона) нестати око 2140. године. 

Постоји још један начин за добијање Биткоина. Он није ништа друго него 
традиционална замена националних валута за Биткоин уз посредство 
сервиса за финансијске трансакције. 

Трансфер Биткоина 

Сваки корисник Биткоина поседује дигиталне новчанике у којима 
складишти своје Биткоине. Дигитални новчаник јесте одређен софтвер 
инсталиран у рачунару, мобилном уређају корисника, који се налази у 
неком другом софтверу (рачунарство у облаку), USB уређају. Такође поред 
дигиталног новчаника, сваки корисник поседује јединствену Биткоин 
адресу или бар код. Биткоин адреса је јединствени, јавни идентификатор 
састављен од 32 броја и слова (веома слично банковном рачуну). 

Свако ко жели да пошаље Биткоин неком другом кориснику (било да је реч 
о позајмици, поклону или исплати купопродајне цене), трансфер Биткона 
иницира давањем налог за трансакцију. У суштини, овај процес је технички 
веома сличан слању електронске поште. Међутим, уместо мејл адресе 
пошиљалац користи Биткоин адресу примаоца и сопствени приватни 
кључ за пренос. За разлику од Биткоин адресе, приватни кључ је тајни код. 
Приватни кључ мора да остане тајна за сва лица осим за корисника. 
Уколико приватни кључ сазна неки други корисник, тај корисник ће бити у 
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могућности да располаже Биткоинома који се преносе уз помоћ 
откривеног пиватног кључа. 

Блок и ланац блокова 

Трансфер Биткоина се одвија уз помоћ система дигиталних потписа. У 
основи дигиталног потписа јесте асиметрична енкрипција и постојање 
приватног и јавног кључа. Као што је горе објашењено сваки корисник има 
своју јединствену Биткоин адресу (јавни кључ) и приватни кључ (тајни код). 
Када неко жели да пошаље Биткоине, у техничком смислу шаље се порука 
која се претвара заједно са приватним кључем у јединствени дигитални 
потпис (нека врста криптованог фајла). Тај фајл лута мрежом док се не 
инкорпорира у блок, а после тога блок се инкорпорира у ланац блокова. 
Рудари својим радом верификују валидност трансакције (тиме доказују да 
пошиљалац има Биткоине које шаље) и тиме је инкорпорирају у блок. Када 
се блок сврста у ланац блокова, пошиљалац Биткоина добија потврду да је 
његова трансакција успела. Фактички, од тада прималац може да користи 
новорписпеле Биткоине. 

Сваки наредни блок који се надовеже на ланац шаље још једну потврду да 
је транскација успела. Што више блокова у ланцу, више је и потврда о 
успелој трансакцији и тиме се повећава и сигурност трансакције. Наиме, 
далеко је теже да се манипулише блоком који изнад себе има још неколико 
надограђених блокова у ланцу. Ово је уједно и занимљив вид заштите 
целокупне инфраструктуре и сваког корисника у њој. 

Поставља се питање – Шта су то блокови и ланац блокова? Свака 
трансакција која се одвија путем Биткоина мора бити инкорпорирана у 
такозване блокове, а сваки блок је део тзв. ланца блокова (blockchain). 
Ланац болокова је „јавна књига“ (public ledger) свих трансакција које се 
одвијају путем Биткоина. Све трансакције у Биткоину су заправо потпуно 
транспарентне. Сваки корисник Биткоина може да виде ко шаље 
Биткоине, коме их шаље и колико се Биткоина шаљу. Шта више, целoкупна 
инфраструктура ланца блокова је транспарентна, тако да сваки корисник 
може да провери све трансакције у ланцу као и тренутнa стањa Биткоина 
било ког другог корисника. Међутим, треба имати на уму да у ланцу 
блокова нема података за идентификацију корисника. 
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Анонимност Биткоина 

Потпуна анонимност корисника Биткоина није подразумевана опција. 
Ланац блокова јесте јединствени инструмент који омогућава 
транспарентност финансијских трансакција и финанасијских стања, али 
без личних податка о корисницима Биткоина. У ланцу је могуће видети 
Биткоин адресу корисника, да ли је корисник члан пула, евентуално се 
може видети IP адреса корисника (ако корисник то дозволи), време 
трансакције, информације у оквиру ког блока трансакција је 
инкорпорирана, где и када је блок инкорпориран у ланац блокова, да ли је 
трансакција успела и други подаци. Сви ови подаци видљиви су за све 
трансакције (како актуелне, тако и прошле). 

Међутим, откривање личног идентитета корисника није предвиђено 
функционисањем Биткоина. Ипак, то није и немогуће. Узмимо у обзир 
следећи пример – ако Биткоин корисник купи Делов производ (Дел 
продаје производе у Биткоинима), корисник мора да остави своје личне 
податке овој компанији (претпоставка је да је то неопходно због испоруке 
производа). Лични подаци корисника, то јест купца неће бити укључени у 
ланац блокова, али остаће у некој Деловој бази података. Но, неко 
заинтересовано лице може да види да је конкретан корисник направило 
трансакцију са Делом, те из тога да закључи да је купио Делов производ (и 
наравно оставио своје податке о личности). Затим, то лице (нпр. 
представник државе са судским налогом) може захтевати од Дела да 
открије личне податке о свом купцу. Међутим, са техничког аспекта ово 
није баш тако једноставан посао. Поред тога, тешко је веровати да ће Дел 
(или било која друга компанија) без икакавог разлога да открије личне 
податке својих клијената. 

Постоје додатни инструменти који могу да искомпликују горе наведену 
претпоставку. Ови алати могу да замрсе трагове одређеног корисника у 
целокупном ланцу блокова. Фактички, ти алати чине праћење корисника и 
његових трансакција просто немогућим. Поред тога, постоје и друге 
криптовалуте у виртуелном окружењу. Неке од њих (нпр. Darkcoin) пружају 
апсолутну анонимност као основну опцију у функционисању. Но, мора да 
се нагласи да скоро све децентрализоване, дигиталне, криптовалуте имају 
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исти основни програмски код као и Биткоин. Тиме се и потврђује техничка 
иновативност Биткоина! 

Душан Павловић 
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Пут свиле (Silk Road): злоупотреба Биткоина и 
илегална онлајн тржишта 

Пут свиле (Silk Road) – Илегалнo онлајн тржиштe 

Шта је заједничко за Silk Road, Silk Road reloaded, Amora Marketplace и 
Evolution Marketplace? Најопштији одговор би вероватно могао да се сведе 
на издвајање два заједничка елемента. Најпре, реч је о илегалним 
виртуелним тржиштима и други елемент је да се на овим тржиштима 
користи Биткоин као средствo за исплату цена илегалних роба и услуга. 

Silk Road (пре. Пут свиле) је једно од првих виртуелних тржишта илегалних 
производа и услуга на Интернету. Silk Road је у скоријем периоду постао 
јако актуелан због покретања поступка против креатора и 
главноодговорног за функционисање овог тржишта. У јануaру 2015. 
године покренут је поступак пред Федералним судом Менхетена против 
окривљеног Роса Улберта. Процес против Улберта, који је у онлајн свету 
деловао под псеудонимом Страшни Пират Роберт, је јако интересантан 
због низа материјалних и процедуралних правних питања (више о овој 
теми у неком о наредних текстова). Но, када су истражни органи 
запленили Улбертов лаптоп у циљу прикупљања доказа против њега, 
пронашли су готово 144.336 Биткоина (оквирна вредност ових Биткоина 
према данашњем курсу је 31 милион ЕУР). Рос Улберт je 29. маја 2015. 
године осуђен на казну доживотног затвора. 

Чињеница је да је Silk Road дуго био сајт број 1. који је служио за набавку 
илегланих производа и услуга на Интернету. На овом сајту заинтересована 
лица су могла да купе украдене производе, илегални порнографски 
материјал, набаве дрогу, оружије или пак наруче нечије убиство. 
Беспоговорно је да оваква тржишта нису легална, нити легитимна. Но, 
веома је упитно да ли је могуће и како контролисати овакав тип тржишта. 
Након затварања Silk Road -а неколико сличних илегалних онлajн 
тржишта још увек функционише. То су већ споменути Amora Marketplace и 
Evolution Marketplace, а најављено је и покретање Silk Road reloaded (Silk 
Road 2.0). 
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Анонимност као modus operandi 

У средствима информисања доступним на Интернету неретко се заузима 
став да су творци илегалних онлaјн тржишта заправо радикални 
либертаријанци. Ипак, иако још увек нема превише доказа ко и како 
управља наведеним тржиштима, не треба апсолутно искључити 
умешаност организованог криминала у оваква тржишта. Ако ништа друго, 
разне криминалне организације су добиле своје виртуелно подручије за 
реализацију сопствених активности на Интернету. Са друге стране, 
Либертаријанци окупљени око идеје слободног Интернета упорно се боре 
за повећање анонимности корисника на Интернету. Чињеница је да 
различити ентитети почевши од државних безбедоносних агенција, па до 
мултинационалних компанија користе читав спектар стратегија и 
механизама за профилисање и идентификацију корисника на Интернету 
и тиме угрожавају Право на приватност кршећи Право заштите података о 
личности. Контрабаланс таквим иницијативама може да се пронађе у 
неким пројектима који имају за циљ повећање анонимности корисника на 
Интернету. Ипак, опште је познато да је анонимност један од услова добро 
организованог криминала. Чини се да су се интереси криминала и неке од 
либертаријанских идеја укрстиле на онлајн илегалним тржиштима. 

Принцип функционисања илегалних онлајн тржишта захтева висок 
степен анонимности. Иако није најјасније да ли неко заиста може да 
остане потпуно анониман на Интернету, пројекти чији су циљеви усмерени 
ка повећању анонимности свакако постоје. Деривати оваквих пројеката 
јесу алати који се између осталог користе за активности у оквиру 
илегалних онлајн тржишта, то јест за понуду и куповину илегалних 
производа и услуга. Ипак, анонимност може да кочи или онемогући 
ефикасну примену закона. На крају, за исплату цена на илегалним онлајн 
тржиштима користе се Биткоини јер њихова техничка структура 
компликује или онемогућава идентификацију корисника. 

Пут свиле (Silk Road) и правни статус Биткоина 

Биткоин формално није илегалан у САД-у. Ипак, његова структура чини га 
најпогоднијим средством за исплату купопродајних цена илегалних роба и 
услуга. Неповезаност Биткоина са банкарским системом и централним 
монетраним ауторитетима ствара огроман простор како за даљи прогрес 
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(технолошки и економски), тако и за бројне злоупотребе ове 
децентрализоване криптовалуте. Овакве предности јесу уочене од стране 
оних лица која су покренула онлајн илегална тржишта. Шта више, ова 
тржишта не би могла ефикасно да функционишу путем традиционалних 
система онлајн плаћања (PayPal, Visa, MasterCard) јер би идентификација 
лица била далеко једноставнија. 

Чињеница јесте да је случај Silk Road дефинитвно лоша промоција 
Биткоин и да ће овај случај, ако ништа друго, да убрза јавну расправу о 
најпопуларнијој децентрализованој дигиталној криптовалути. Међутим, не 
треба заборавити да је ланац блокова Биткоина потпуно транспарентан и 
да може бити употребљен у даљим истрагама у циљу налажења и 
евентуалне идентификације оних лица која су трговала преко Silk Road -а. 
Ипак, у случају Биткоина једноставно је пратити “пут новца”, а далеко је 
теже (ако не и немогуће) идентификовати лица која стоје иза тих 
трансакција. 

Колико је снажан Биткоин? 

Да би добили одговор на ово питање држећи се контекста илегалних 
онлајн тржишта, морамо да сагледамо два аспекта перспективе Биткоина 
– економски и шири политички. 

Економска снага Биткоина није уздрмана случајем Silk Road. Без обзира на 
велике заплене ове валуте и стварање негативнијег имиџа кроз измењену 
перспецију јавности о Биткоину, вредност Биткоина није флуктуирала. 
Тачније, тешко се може повезати овај случај са стандардним променама 
вредности Биткоина. Иако постоји генерално схватање да је Биткоин 
довољно ојачао тако да остане имун на случајеве као што је Silk Road, 
чињеница јесте да традиционални макроекономски фактори (нпр. 
повлачење велике количине валуте из оптицаја и губитак поверења 
грађана у валуту) једноставно не утичу на Биткоин, или макар не утичу као 
у случајевима националних валута. Разлог је једноставан – Биткоин није 
нити национална, нити традиционлна валута! 

Случај Silk Road и егзистенција Amora Marketplace, Evolution Marketplace и 
најава покретања Silk Road reloaded даје ветар у леђа противиницима 
Биткоина. Чињеница јесте да у доба савременог тероризма нема превише 
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телоранције за новотарије које могу да обезбеде висок степен 
анонимности лица која врше финансијске трансакције. Но, чак и 
формално да се одређеним актом (било националним или међународним) 
Биткоин прогласи илегалним, поставља се питање да ли је могуће 
ефикасно применити такво право у пракси. Овкава реланост би свакако 
отворила чувену доктриналну полемику насталу у оквирима правног 
реализма – право у књигама насупрот право у пракси (law in books vs. law 
in action). Но, формално проглашење Биткоина илегалним, у реалном, 
тачније виртуелном животу може да отвори пандорину кутију илегале, 
гурајући један широк спеткар односа и огроман број ентитета у тамну 
страну Интернета. Може се очекивати да ће тај сектор увек тежити 
технолошком напретку у циљу сопствене заштите од оних који “спороводе 
закон”. У прилог овој тези јесте савремени Corpus delicti у виду горе 
неведених илегалних онлајн тржишта и повезани пројекaта. 

Душан Павловић 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Дигитално пословање 
и економија дељења 

Кроз серију одабраних текстова трећи део публикације пред вама обрађује 
практична питања куповине и продаје путем Интернета, као и питања 
економије дељења. С једне стране, кроз текстове о кредибилитету и 
поузданости Интернет презентација које нуде производе и услуге као и о 
појму електронског потписа, обрадили смо нека питања везана за 
поверење корисника у пословање путем Интернета. Са друге стране, 
позабавили смо се питањем економије дељења, феноменом 
трансформације традиционалних професија и њиховим измештањем на 
Интернет.  
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Ознаке поверења и е-трговина 

Већина студија у последњих 10 година указује на константни раст е-
трговине. Чак и у тренуцима глоблне финансијске кризе е-трговина је 
забележила значајан раст. Истраживања јавног мњења корисника 
интернета у протеклом периоду такође истичу значај поверења као 
кључног фактора за раст е-трговине. И док е-трговина у свим већим 
економијама бележи раст, прекогранична е-трговина је показала знатно 
слабији напредак, односно раст који није пропоционалан расту е-трговине 
на националном нивоу. Као један од главних разлога корисници су између 
осталог наводили неповерење у продавца или пружаоца услуга који се 
налази у другој држави, односно страх да  неће моћи ништа да предузму 
уколико се трансакција не оствари на жељени начин. Управо из ових 
разлога, продавци на својим сајтовима истичу ознаке поверења ( енг. 
Trustmarks) како би изазвали осећај сигурности код потенцијалних купаца.  
У овом тексту ћемо појаснити појам ознака поверења и неке предности и 
мане истих. 

Појам ознаке поверења 

Ознаке поверења су визуелне репрезентације које означавају да производ, 
процес или услуга подлежу одређеним квалитативним својствима, 
процењеним и потврђеним од треће стране-организације за пружање 
ознаке поверења или сертификације. 

Институција Ознаке поверења или Печата поверења постоји већ дуго у 
офлајн трговини. Лакоћа и свеприсуност електронске трговине дала је 
додатни подстицај ангажману сертификационих организација. У оквиру е-
трговине организације  за ознаке поверења или сертификационе 
организације  (енг. Trustmark Organization, TMO) су независне организације 
које покушавају да промовишу поверење корисника системом 
сертификација. Неке од најпознатијих организација онлајн су TRUSTe, 
BBBOnline, WebTrust, VeriSign итд. 

L65

http://pravoikt.org/oznake-poverenja-e-trgovina/?lang=cir
http://www.truste.com/
http://www.bbb.org/
http://www.webtrust.org/item64428.aspx
http://www.verisign.com/


Разлози за настанак и развој 

Већ смо поменули често истакнути осећај неповерења онлајн купаца који 
резултира мањим обртом и растом е-трговине. Шта су међутим разлози 
за то неповерење. Као главни разлози истичу се сумња у бригу о 
приватности и заштити података, непознавање услуге, недостатак 
директне комуникације, општи кредибилитет сајта и продавца на основу 
доступних информација. Док су сигурност, приватност и заштита података 
појмови који се увек истичу у недостатку поверења, преостали појмови се 
често истичу при првом сусрету са е-продавцем и то нарочито са малим 
продавцима где је перципирани ризик већи. 

Интернет подразумева дематеријализући ефекат на идентитете, 
произоде и информације које затим утичу на психолошки ефекат купаца у 
смислу сумње у веродостојност информације пред њима.  Суштина 
проблема лежи у асиметрији доступних информација у односима између 
купаца и продаваца. 

Предности трастмарк-а 

Ознаке поверења могу да буду веома значајне у унапређењу 
информационог друштва уопште јер управо утичу на асиметрију 
информација. Корисници интернета нису у позицији да критички и 
темељно проуче праксу и политике (нпр. приватности) компанија и 
сајтова, те им симболички приказ или печат одређене организације 
трастмарка представља пречицу ка веродостојности самог сајта и 
компаније. Трастмаркови, бар они чешћи, су лако препознатљиви и то је 
главни адут компанија односно организација које их пружају. 

Европска Унија такође ради на препознатљивим трастмарковима који 
означавају припадност одређеним европским стандардима у зависности 
од индустрије и поља примене. Повећавање поверења потрошава на 
Унутрашњем тржишту је један од најбитнијих ставки на агенди ЕУ. 
Трастмаркови су, морамо овде напоменути, облик саморегулације,  што 
има својих предности и мана које ћемо касније детаљније анализирати, 
али то омогућава држави, између осталог, да се не меша непотребно у 
само тржиште и троши своје ресурсе. 
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У основи функционисања система ознака поверња лежи разрађен систем 
репутације који постоји независно од самог сајта на ком је трастмарк 
истакнут. 

Укратко, могли би да сумирамо да ознаке поверења олакшавају процес е-
куповине. 

Недостаци система ознака поверења 

Саморегулација је управо и највећи недостатак. С обзиром да не почива на 
неком јавном извору финансирања, те да је главни модел управо 
финансирање путем накнаде које им компаније-продавци плаћају у 
замену за сертифицакију и ознаку поверења, у пракси систем трастмарка 
се показао као не баш независан и објективан а самим тим и веродостојан 
систем. До данас имамо неколико истакнутих примера или скандала који 
озбиљно бацају сенку на смисао целог система репутације и трастмарка.  У 
неколико случајева Мајкрософт (енг. Microsoft), иако је имао истакнуту 
ознаку TRUSTe, у накнадним проверама установљено је да се није 
придржавао обавеза прописаним трастмарком организације која га је 
сертификовала. Да штета буде већа, сама организација није предузела 
озбиљније кораке, већ се извлачила на техничка и правна објашњења и 
обећања Мајкрософта да ће исправити начињене пропусте.  И у другим 
случајевима (AltaVista, Yahoo, E-Loan…) после утврђених повреда политика 
приватности и заштите података је прошло без санкција или бар 
повлачења ознаке. Па ни у скоријем скандалу са НСА. 

Ови примери упућују на недостатке у погледу детекције и реакције самих 
организација. Детекција неиспуњавања обавезе прописане трастмарком 
( нпр. одређена политика приватности) настаје углавно након што се 
догађај или пракса обелодани. Не постоје озбиљније (или бар не 
функционишу) контроле самих организација иако је тако нешто истакнуто 
као услов за добијање ознаке. Као да саме организације невољно дирају у 
изворе својих прихода. У погледу реакција, организације гледају да задрже 
репутацију али и клијента , па се случај најчешће завршава јаловим 
саопштењима о повредама обавезе и намерама да исправе ненамерну 
грешку. 
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Ово указује да је овај систем иако перспективан у пракси до сад у више 
наврата компромитован те као и у многим другим случајевима систем 
саморегулације није у потпуности дао жељене ефекте. 

У наредном текту ћемо анализирати правне аспекте повреде ознаке 
поверења као и облике одговорности самих трастмарк организација. 

Душко Мартић 
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DocuSign: електронски потпис за понијети 

Времена у којима смо у ташни, торбици или џепу носили пенкало или 
оловку су иза нас. Пословни човјек данашњице настоји пратити динамику 
коју му намеће окружење – све је мање комуникације путем факса, поште 
и папирних докумената, док рапидно расте број e-mail, IM и других порука, 
као и PDF, DOCS датотека које проналазе пут до рачунара, таблета или 
„паметног“ телефона. 

Значај е-потписа 

У амбијенту у којем партнери и пословни сарадници закључују правне 
послове не обазирући се на географску удаљеност, временску зону и 
слично, пожељно је размишљати и о правним аспектима читаве приче: 
закључили смо уговор, али ко нам гарантује да друга страна неће оспорити 
нашу сагласност? Можемо ли методом ”моја ријеч против твоје” доказати 
када смо ступили у уговорни однос? 

О самом појму електронског потписа, дигиталног сертификата и читаве 
технолошке и правне конструкције PKI (енг. Public Key Infrastructure) овом 
приликом нећемо детаљно. Битно је знати сљедеће: употребом 
дигиталног сертификата (неке врсте дигиталне личне карте) генеришемо 
електронски потпис који се „придружује“ документу у електронском 
облику (PDF, DOCX или нека друга датотека). 

Електронски потпис: технолошки и правни аспект 

Технолошки валидан електронски потпис гарантује интегритет потписаног 
документа (једном када се потпише не може више бити мијењан), те 
непорецивост (недвосмислено се утврђује идентитет потписника, као 
и вријеме када је потпис креиран). Правно валидан електронски потпис 
гарантује да се као такав може користити у правном промету, те као доказ 
у судском, управним и другим споровима и поступцима. 

Вратимо се на почетак – имати могућност коришћења технолошки 
напредног и правно валидног е-потписа у џепу значи смањене трошкове 
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(папир је out), повећану брзину и ефикасност при обављању пословних 
трансакција, те висок степен правне сигурности на глобалном нивоу. 

DocuSign – платформа за електронске потписе 

Управо све ово нуди DocuSign, платформа коју користи преко 40 милиона 
корисника широм свијета и која полако постаје стандард када је у питању 
поуздан, релативно јефтин и пуноважан метод е-пословања. 

Концепт је једноставан: пријавом на сервис корисник добија дигитални 
сертификат и могућност неограниченог потписивања докумената 
(докумената који не захтијевају потпис друге или више страна), као и пет 
бесплатних „омотница“, односно билатералног или мултилатералног 
потписивања и слања електронских докумената путем е-поште. 
Документи се у DocuSign cloud шаљу или са корисниковог рачунара или са 
налога на cloud сервисима (подржани су Dropbox, Google Drive, Microsoft 
OneDrive и многи други). 

Уколико корисникове пословне потребе превазилазе оно што се нуди 
бесплатно, у понуди је неколико пакета претплате за физичка и за правна 
лица. Сервис је доступан путем wеb-а и као апликација за iOS, Аndroid 
и Windows Phone 8 мобилне уређаје. 

Што се тиче правних дилема у погледу квалификованости е-потписа који 
генерише DocuSign-ов сертификат, исти се креира у складу са америчком 
ESIGN ACT-ом, законодавством америчких савезних држава, британским 
Electronic Communication Act-ом, те европском Директивом о е-
потписима. С обзиром на одредбе Закона о електронском потпису 
Републике Српске (чл. 35.), DocuSign-ов сертификат и потписи имају 
статус квалификованих е-потписа и могу се користити у свим радњама 
које су допуштене овим законом. 

Срђан Рајчевић 
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Економија дељења: е-трговина и традиционалне 
професије у сукобу 

Случај Убер 

Окружни суд у Франкфурту укинуо је 16. септембра 2014. привремену меру 
забране вршења делатности америчкој команији Убер (енг.Uber). 

Убер, једна од најбрже растућих компанија, постала је препознатљива по 
својој апликацији која корисницима омогућава да се са лакоћом повежу са 
возачима и договоре превоз, уз уговорену накнаду. Апликација лоцира 
кориснике уз помоћ система за глобално позиционирање (енг. GPS) и 
посредује у проналажењу и уговорању превоза. Доводећи у директну везу 
понуду и потражњу (кориснике са и без превоза) уз повољне услове, 
апликација компаније Убер зашла је у зону интереса такси возача. Ово не 
само да је изазвало лавину протеста таксиста у неколико градова 
Европске Уније, већ је довело до покретања судског поступка пред судом у 
Франкфурту, који је компанији Убер увео меру забране вршења 
делатности. 

На први поглед, победа компаније Убер у једном од многобројних судских 
поступака којима су били изложени у Европи и у свету, умањена је 
образложењем суда да је привремена мера неосновано изречена по 
хитном поступку. Компанија Такси Дојчланд, која је захтевала привремену 
меру, најавила је жалбу на ову одлуку као и поновно захтевање забране у 
регуларној процедури. 

Eкономија дељења 

Компаније које су предводници ”економије дељења” (енг. sharing economy) 
често су предмет судских поступака. Економија дељења у интернет ери 
подразумева економски модел дељења ресурса (укључујући и људски рад) 
употребом нових технологија у циљу пружања нових услуга, производње, 
дистрибуције, размене итд. Убер тренутно има четири слична поступка у 
Немачкој. Компанија која се прославила изнајмљивањем станова и соба, 
ЕрБнБ (енг. AirBnB), изложена је честим судским поступцима од стране 
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представника хотелијерских удружења, као и споровима поводом захтева 
локалних и регионалних управа да се компанија подвргне додатним 
наметима за пружање услуга. Као разлози за већину судских спорова 
истичe се нелојална конкуренција устаљеним играчима на тржишту (у 
наведеним случајевима таксисти и хотелијери) јер корисници апликација, 
иако имају зараду, не плаћају уредно пореске намете, нити испуњавају 
бројне услове (осигурање, итд.) који се подразумевају за добијање лиценце 
за пружање услуге (нпр. такстисти у Немачкој плаћају лиценцу и до 200 
000 евра). 

Локална самоуправа против Европске комисије 

Поводом недавне сличне пресуде бриселског суда, којом је Убер забрањен 
и наложено да се казни са 10 000 евра за сваку остварену вожњу, 
потпредседница Европске комисије Нели Крос (енг. Neelie Kroes ) дала је 
оштро саопштење за јавност којом осуђује ову одлуку суда. Госпођа Крос, 
поборник иновације и покретања стартап културе (чак је и ЕУ 
финансирала стартапове налик Уберу), изјавила је да ова одлука не штити 
и не помаже путницима, већ штити такси картел. Она сматра, наравно, да 
Убер и сличне комапније треба да плаћају порезе, поштују правила и 
штите своје кориснике али да забрањивањем никад неће ни добити 
прилику да ускладе своје пословање са регулативом. Штавише, Брисел би 
требало да им помогне у усклађивању са прописима, a не да забрањује 
делатност. 

Aлтернативна решења 

Да забрана није једино решење указују и сами припадници угрожених 
професија. Неки таксисти, који сматрају Убер корисним за своју делатност 
јер им омогућава лакше повезивање са корисницима, можда би 
преферирали релаксацију услова и лиценци за обављање 
своје делатности. Питање је и како ће уопште да се извршава ова и слична 
мера забране делатности компанија попут Убер. Хоће ли држава или 
општина надзирати кориснике мобилних апликација, да не би користили 
услуге сличних? Чак и ако забране Убер, због релативно лаког уласка на 
тржиште мобилних апликација, врло је лако да се појави десетине 
сличних (копирање модела Убера за разне услуге једна је од врло честих 
појава у свету мобилних апликација). 
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Закључак 

У једном од текстова који следе обрадићемо уговоре на основу којих 
корисници апликација као што је Убер, извршају своје обавезе, а да не 
ступају у радни однос. У овом тренутку можемо закључити да новине у 
пословању, које поверавају технологији менаџмент корисника и користи 
саме кориснике као радну снагу, представља озбиљан изазов за 
традиционалне професије које ће морати да нађу начин да се прилагоде 
како се не би нашли у дугом низу изумрлих професија услед технолошких 
иновација. Засад, остаје питање у сваком појединачном случају, да ли ће и 
како надлежни органи да реагују кад се традиционални локални бизнис 
осети угроженим? 

Душко Мартић 
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АирБнБ закон: нова фаза економије дељења и 
њени проблеми 

У претходном тексту смо описали како су неке познате компаније, 
шампиони економије дељења, завршиле пред различитим судовима услед 
тужби представника традиционалних професија, које су се осетиле 
угроженим нелојалном конкуренцијом.  За очекивати је да ће слични 
правни сукоби да се преселе и у друге јурисдикције у којима се ниво 
конкуренције приближава и угрожава устаљене играче на тржишту. 
Законодавци за сада углавном не третирају посебно питање економије 
дељења. Ипак један изузетак је недавно ступио на снагу. 

АирБнБ закон 

Сан Франциско ( иначе седиште АирБнБ-а) се одлучио за другачији 
приступ. Након што га је надзорни одбор града у напетом гласању 
потврдио, а градоначелник потписао, ступио је на снагу акт којим се 
легализује краткотрајан закуп. Претходно важећа уредба којом се 
регулисао закуп, бранила је краткотрајан закуп у циљу заштите закупаца 
од непоштених закуподаваца и могућих злоупотреба. Развој компаније 
АирБнБ је значио и масовно кршење наведеног закона. Сан Франциско, уз 
здушну подршку компаније АирБнБ, је одлучио да легализује праксу 
крактотрајног закупа и на тај начин да регулативни пример градовима 
који путем АирБнБ развијају локални туризам. Акт је врло брзо 
колоквијално означен као „АирБнБ закон“. 

Материјални опсег АирБнБ закона 

АирБнБ закон дозвољава закуп боравишног простора (енг. Household) 
којег дефинише као простор у коме се борави дуже од 275 дана годишње. 
С том дефиницијом покривен је велики број понуда кућних боравака на 
сајту АирБнБ. Нека битна ограничења су такође уведена: дозвољено је 
издавање само једне некретнине (што се поклапа са идејом да је боравак 
могућ само на једној локацији). Овако решење представља проблем за 
власнике-понуђаче више непокретности на АирБнБ сајту. Такође, закуп 
базиран на овом акту ограничен је на 90 дана годишње. Интересантно је 

L74

http://pravoikt.org/airbnb-zakon-nova-faza-ekonomije-delenja-i-njeni-problemi/?lang=cir
http://pravoikt.org/ekonomija-deljenja-e-trgovina/?lang=cir
https://www.airbnb.com/


да „закон“ не обавезује АирБнБ да региструје своје кориснике, већ 
регистрацију захтева од закуподаваца (енг. AirBnB host). 

Уочени недостаци у примени 

Убрзо након ступања на снагу акта и по почетку примене (фебруар 2015) 
уочени су и недостаци у примени. Тело коме је поверено надзор и 
спровођење овог акта- Градско оделење за планирање( енг. City Planning 
Department), уочило је и објавило је немогућност спровођења кључних 
одредаба овог „закона“. По тим одредбама Градско оделење за планирање 
треба да: 

Прикупи податке о резервацијама и боравцима од АирБнБ-а или сличних 
пружалаца услуга и да их онда упореди са регистрованим посетама; 

Спроводи забрану од 90 дана максималног боравка годишње чије 
прекорачење је јако тешко доказати; 

Обезбеди примену и надзор а целокупна администрација се наплаћује од 
двогодишње таксе у износу од 50$ прикупљаних од регистрованих 
закуподаваца (при чему је и даље велик број илегалних хостова). 

Ово су само неке од објективних препрека које чине овај „закон“ тешким 
по питању извршења и самим тим „лепо слово на папиру“. За очекивати је 
да ће у скоријој будућности бити предложене измене и допуне „АирБнБ 
закона“. 

Закључак 

Право питање се поставља који облик регулације је примерен економији 
дељења. Да ли је традиционални регулативни приступ довољан. На овом и 
сличним примерима, видимо да је спровођење таквих закона врло 
проблематично и да су потребни додатни механизми извршења. Сам 
пружалац услуге, попут АирБнБ у овом случају, се често ослања на само-
регулацију путем система репутације за регулисање понашања корисника 
унутар услуге које пружа.То је ефективан систем уобичајен у економији 
дељења али свакако ван надлежности једне државе или града. На који 
начин ће традиционални законодавци да одговоре на изазове 
легализације економије дељења (ако се уопште одлуче на тај корак) ће 
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вероватно бити предмет изучавања у наредним годинама. За сада, из угла 
корисника и њихове заштите, већи акценат се ставља на репутацију и 
поверење самог посредника. Са друге стране главница обавеза овог 
„закона“ је пребачена на закуподавце и слабашну администрацију. На неки 
начин компанија која прави највећи профит и која је разлог легализације 
услуге које се раширила у пракси, носи несразмерно мало обавеза и 
одговорности за њено спровођење. Сматрамо да ће даљи развој 
економије дељења изнедрити креативнија решења за регулисање актера 
на тржишту. 

Душко Мартић 
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L
ПравоИКТ нуди најквалитетнију анализу права информационо-
комуникационих технологија на српском тржишту. 

Путем нашег сајта могуће је брзо пронаћи релевантне информације из 
области приватности, заштите података о личности, рачунарства у 
облацима (cloud computing) и Интернета ствари (Internet of things). 

ПравоИКТ објављује тумачења закона, упутства за управљање ризицима 
из домена приватности, прегледе публикација, извештаје са 
конференција као и стручне вести из Европе и света. 

У циљу подизања свести о значају приватности, заштите података о 
личности или утицају информационо-комуникационих технологија на 
право и друштво у којем живимо, ПравоИКТ редовно објављује 
електронске књиге које се могу бесплатно преузети на нашем сајту.  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