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 Opće informacije o Pouzdanom popisu i nadzoru usluga povjerenja 

u Republici Hrvatskoj 

 

Pravna osnova za Pouzdani popis i nadzor su Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja 

za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 

1999/93/EU, povezano sekundarno zakonodavstvo te Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 

910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i 

uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan 

snage Direktive 1999/93/EZ (NN, 62/2017). 

Uredbu možete pronaći ovdje. 

Zakon o provedbi Uredbe možete pronaći ovdje. 

Pouzdani popis 

Trenutačni Pouzdani popis sadrži relevantne informacije o kvalificiranim pružateljima 

usluga povjerenje koji su pod nadzorom Republike Hrvatske te informacije o kvalificiranim 

uslugama povjerenja koje pružaju. Svi pružatelji usluga su uvršteni na popis u skladu s 

odredbama Uredbe (EU) br. 910/2014, povezanim sekundarnim zakonodavstvom i Zakonom 

o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014. Novi pružatelji usluga i/ili nove usluge povjerenja na 

popis se uvrštavaju u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 910/2014, povezanim sekundarnim 

zakonodavstvom i Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014.  

Pouzdani popis Republike Hrvatske možete pronaći ovdje 

Pouzdani popis kao XML dokument možete pronaći ovdje. 

Popratni SHA-256 dokument možete pronaći ovdje. 

Nadzor nad uslugama povjerenja 

Pravna osnova za nadzor su Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 

23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=HR
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1430.html
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/HR
https://www.mingo.hr/TLS/TSL-HR.xml
https://www.mingo.hr/TLS/TSL-HR.sha2
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na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EU, povezano sekundarno 

zakonodavstvo te Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke 

transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN, 62/2017). 

Implementacijsko tijelo 

U skladu s člankom 17. stavak 2. Uredbe (EU) br. 910/2014, članak 4. stavci 1. i 2. Zakona 

o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014  kao nadležno tijelo za provedbu i inspekcijski nadzor 

nad provedbom Uredbe (EU) br. 910/2014 određuju središnje tijelo državne uprave nadležno 

za poslove gospodarstva. 

U skladu s člankom 17. stavak 2. Uredbe (EU) br. 910/2014, članak 4. stavci 1. i 2. Zakona 

o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014  kao nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 

910/2014 te izradu, vođenje i objavljivanje pouzdanih popisa pružatelja i kvalificiranih 

pružatelja usluga povjerenja, određuju središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove 

gospodarstva. 

Kontakt točka za sva pitanja vezana uz usluge povjerenja, nadzor i Pouzdani popis je 

Služba za digitalno gospodarstvo kao organizacijska jedinica Ministarstva gospodarstva, 

poduzetništva i obrta.  

Službu za digitalno gospodarstvo možete kontaktirati putem sljedećih e-mail adresa: 

e-poslovanje@mingo.hr i pouzdani.popis@mingo.hr. 

mailto:e-poslovanje@mingo.hr
mailto:pouzdani.popis@mingo.hr

