На основу члана 47. ст. 3 и 6. Закона о електронском документу, електронској идентификацији
услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/17)
Правилника о регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа
електронских печата („Службени гласник РС“ број 31/18) Министарство трговине, туризма
телекомуникација објављује:
РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ
ПОТПИСА И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПЕЧАТА

1) Редни број уписа у Регистар

1

2) Назив средства за креирање електронских
потписа односно печата

„IDPrime MD 830“

3) Подаци о
подносиоцу захтева

Пословно име
произвођача
Пословно име заступника
произвођача или увозника
средстава
Седиште подносиоца
захтева

„Gemalto“
„E-Smart Systems“ д.о.о. Београд
Кнеза Вишеслава 70а, Београд 11030, Република Србија
Средство за креирање електронског потписа

4) Врста средстава
Средство за креирање електронског печата

5) Напомена о начину коришћења средстава

6) Назив тела које је извршило оцену усаглашености
средстава
Датум издавања извештаја
о усаглашености
Документ извештаја о
оцени усаглашености
7) Подаци о
извештају о оцени
усаглашености

Број извештаја о оцени
усаглашености
Број повлачења извештаја
о оцени о усаглашености
Датум повлачења
извештаја о оцени
усаглашености
8) Други признати начин оцене усаглашености у
складу са чланом 30.3 Уредбе eIDAS
9) Подаци о
извештају о
усаглашености у
складу са CC
(Common Criteria)

Средство се користи путем услуге управљања
квалификованих средство за креирање електронског
потписа
Средство се користи путем услуге управљања
квалификованим средством за креирање електронског
печата
„NIST“ – Национални институт за стандарде и технологију
05.03.2014., 04.08.2016., 03.04.2018.
Certificate No. 2098 – Cryptographic Module Validation Program _
IDPrime MD 830
FIPS140 Consolidated Certificate No. 0039
#2098 – “FIPS 140-2 Level 3”
/
/
/

Број извештаја

/

Назив тела које је издало
извештај

/

Датум издавања извештаја

/

и
и
и
и

Документ извештаја

/

10) Број решења о упису у Регистар

345-01-163/2019-12-1

11) Датум уписа у Регистар

15.04.2019.

12) основ уписа у Регистар

На основу оцене о усаглашености средства од стране
тела за оцену усаглашености средстава за креирање
квалификованог електронског потписа односно печата
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
SSCD
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
QSCD
На основу члана 46. став 5. Закона

13) Подаци о упису
промена у Регистар

Број решења

14) Подаци о
брисању из Регистра

Број решења

Датум уписа промене
Датум брисања

1) Редни број уписа у Регистар

2

2) Назив средства за креирање електронских
потписа односно печата

„IDPrime MD 830-revB“

3) Подаци о
подносиоцу захтева

Пословно име
произвођача
Пословно име заступника
произвођача или увозника
средстава
Седиште подносиоца
захтева

„Gemalto“
„E-Smart Systems“ д.о.о. Београд
Кнеза Вишеслава 70а, Београд 11030, Република Србија
Средство за креирање електронског потписа

4) Врста средстава
Средство за креирање електронског печата

5) Напомена о начину коришћења средстава

6) Назив тела које је извршило оцену усаглашености
средстава
Датум издавања извештаја
о усаглашености
Документ извештаја о
оцени усаглашености
7) Подаци о
извештају о оцени
усаглашености

Број извештаја о оцени
усаглашености
Број повлачења извештаја
о оцени о усаглашености
Датум повлачења
извештаја о оцени
усаглашености

Средство се користи путем услуге управљања
квалификованих средство за креирање електронског
потписа
Средство се користи путем услуге управљања
квалификованим средством за креирање електронског
печата
„NIST“ – Национални институт за стандарде и технологију
19.08.2016., 24.01.2018, 02.08.2018
Certificate No. 2714 – Cryptographic Module Validation Program _
IDPrime MD 830-rev
FIPS140 Consolidated Certificate
#2714 – “FIPS 140-2 Level 3”
/
/

8) Други признати начин оцене усаглашености у
складу са чланом 30.3 Уредбе eIDAS
9) Подаци о
извештају о
усаглашености у
складу са CC
(Common Criteria)

/

Број извештаја

/

Назив тела које је издало
извештај

/

Датум издавања извештаја

/

Документ извештаја

/

10) Број решења о упису у Регистар

345-01-166/2019-12-1

11) Датум уписа у Регистар

15.04.2019

12) основ уписа у Регистар

На основу оцене о усаглашености средства од стране
тела за оцену усаглашености средстава за креирање
квалификованог електронског потписа односно печата
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
SSCD
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
QSCD
На основу члана 46. став 5. Закона

13) Подаци о упису
промена у Регистар

Број решења

14) Подаци о
брисању из Регистра

Број решења

Датум уписа промене
Датум брисања

1) Редни број уписа у Регистар

3

2) Назив средства за креирање електронских
потписа односно печата

„IDPrime 940“ ili „IAS Classic v4.4.2 on MultiApp v4.0.1“

3) Подаци о
подносиоцу захтева

Пословно име
произвођача
Пословно име заступника
произвођача или увозника
средстава
Седиште подносиоца
захтева

„Gemalto“
„E-Smart Systems“ д.о.о. Београд
Кнеза Вишеслава 70а, Београд 11030, Република Србија
Средство за креирање електронског потписа

4) Врста средстава
Средство за креирање електронског печата

5) Напомена о начину коришћења средстава

6) Назив тела које је извршило оцену усаглашености
средстава
Датум издавања извештаја
7) Подаци о
о усаглашености
извештају о оцени
Документ извештаја о
усаглашености
оцени усаглашености

Средство се користи путем услуге управљања
квалификованих средство за креирање електронског
потписа
Средство се користи путем услуге управљања
квалификованим средством за креирање електронског
печата
/
/
/

Број извештаја о оцени
усаглашености
Број повлачења извештаја
о оцени о усаглашености
Датум повлачења
извештаја о оцени
усаглашености
8) Други признати начин оцене усаглашености у
складу са чланом 30.3 Уредбе eIDAS

9) Подаци о
извештају о
усаглашености у
складу са CC
(Common Criteria)

/
/
/
„ANSSI“ – „Decision de certification de conformite d’un
dispositive de creation de signature electronique et de cachet
electronique qualifie“ – 11.02.2019.

Број извештаја

ANSSI-CC-2018/24

Назив тела које је издало
извештај

„ANSSI“ – Француска национална
агенција за кибернетичку сигурност

Датум издавања извештаја

11.06.2018.
ANSSI-CC-2018_24

Документ извештаја

Certificate No. 568 – IDPrime 940 CC eIDAS certificate
Certificate No. 576 – IDPrime 940 CC eIDAS certificate

10) Број решења о упису у Регистар

345-01-165/2019-12-1

11) Датум уписа у Регистар

15.04.2019

12) основ уписа у Регистар

На основу оцене о усаглашености средства од стране
тела за оцену усаглашености средстава за креирање
квалификованог електронског потписа односно печата
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
SSCD
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
QSCD
На основу члана 46. став 5. Закона

13) Подаци о упису
промена у Регистар

Број решења

14) Подаци о
брисању из Регистра

Број решења

Датум уписа промене
Датум брисања

1) Редни број уписа у Регистар

4

2) Назив средства за креирање електронских
потписа односно печата

„SafeNet Luna K7 S790 PED Аuthenticated Cryptographic
Module”

3) Подаци о
подносиоцу захтева

Пословно име
произвођача
Пословно име заступника
произвођача или увозника
средстава
Седиште подносиоца
захтева

„Gemalto“
„E-Smart Systems“ д.о.о. Београд
Кнеза Вишеслава 70а, Београд 11030, Република Србија
Средство за креирање електронског потписа

4) Врста средстава
Средство за креирање електронског печата
5) Напомена о начину коришћења средстава

Средство се користи путем услуге управљања
квалификованих средство за креирање електронског
потписа

Средство се користи путем услуге управљања
квалификованим средством за креирање електронског
печата
6) Назив тела које је извршило оцену усаглашености
средстава
Датум издавања извештаја
о усаглашености
Документ извештаја о
оцени усаглашености
7) Подаци о
извештају о оцени
усаглашености

Број извештаја о оцени
усаглашености
Број повлачења извештаја
о оцени о усаглашености
Датум повлачења
извештаја о оцени
усаглашености
8) Други признати начин оцене усаглашености у
складу са чланом 30.3 Уредбе eIDAS
9) Подаци о
извештају о
усаглашености у
складу са CC
(Common Criteria)

„NIST“ – Национални институт за стандарде и технологију
25.06.2018., 20.11.2018.
Certificate No. 3205 – Cryptographic Module Validation
Program_SafeNet Luna K7
FIPS140 Consolidated Certificate
#3205 – “FIPS 140-2 Level 3”
/
/
/

Број извештаја

/

Назив тела које је издало
извештај

/

Датум издавања извештаја

/

Документ извештаја

/

10) Број решења о упису у Регистар

345-01-164/2019-12-1

11) Датум уписа у Регистар

15.04.2019

12) основ уписа у Регистар

На основу оцене о усаглашености средства од стране
тела за оцену усаглашености средстава за креирање
квалификованог електронског потписа односно печата
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
SSCD
Преузимање из списка из члана 31. Уредбе eIDAS као
QSCD
На основу члана 46. став 5. Закона

13) Подаци о упису
промена у Регистар

Број решења

14) Подаци о
брисању из Регистра

Број решења

Датум уписа промене
Датум брисања

Саставни део Регистра квалификованих средстава за креирање електронских потписа и
електронских печата чини списак квалификованих средстава за креирање електронских потписа и
електронског печата који, у складу са чланом 31. Уредбе еИДАС, објављује Европска комисија на
веб страници:
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds

