
  СРПСКА БАНКА А.Д.  

 

 
 

 
ЗАХТЕВ ЛИЦА 

за које се наручује издавање квалификованог електронског сертификата 
 

 

CA2 Q 

 

1. Подаци о лицу за које се издаје квалификовани електронски сертификат: 
 (молимо вас да податке попуните електронски у овом документу или читко штампаним словима) 

 
 

Име и презиме:  

 

Датум рођења:  

 

Стално пребивалиште:  

 

Бр. личног документа:  

 

Издао:  

 

Матични број (ЈМБГ):  

 

Телефон:  

 

Електронска адреса (e-mail):  

 

 
Ако већ имате Halcom картицу JEDNA ZA SVE и желите реиздавање, напишите њен број: 

 
  8888  

 
Желим израду сертификата на:  

УСБ кључу 

Паметној картици 

 
 
НАПОМЕНА: Уколико наручујете испоруку путем курирске службе, првог дана се испоручује сертификат, а 
следећег дана ПИН код. Курирска служба може да испоручи пошиљку искључиво лицу које је наведено на овом 
захтеву!   
  
Потписом изражавам сагласност, да Halcom BG CA обрађује, употребљава и трајно чува податке из ове 
наруџбенице, за намене електронског пословања, у складу документима CP и CPS ‐ CP Name: Halcom BG 
CA, CPOID:1.3.6.1.4.1.5939.10.1.2). 
Лице за које се издаје квалификовани електронски сертификат, оригиналне захтеве, копију личног 
идентификационог документа и извод и Агенције за привредне регистре, доставља Halcom-у путем поште или 
на писарници сертификационог тела Halcom BG CA. Потписом гарантујем за истинитост датих података и 
дозвољавам њихову употребу у складу са важећим правилима Halcom BG CA, као и јавну објаву у регистру 
опозваних сертификата. Исто тако се обавезујем да ћу одмах саопштити сваку промену података која би могла 
утицати на исправност сертификата. Потврђујем да сам упознат са садржајем важећих правила Halcom BG CA 
и изјављујем да ћу се понашати у складу са њима. 

 
 
 

 

---------------------- --------------------------------- --- -------------------------------------------------
Место и датум      Потпис лица коме Печат корисника и потпис
.  се издаје сертификат законског заступника или прокуристе

Желим да преузмем сертификат и ПИН: 

Лично у Halcom BG CA, Београдска 39/3, Београд

Путем курирске службе на адресу (унесите испод):



  СРПСКА БАНКА А.Д.  

 

 

 
2. Подаци о издатом електронском сертификату (испуњава Halcom BG CA) 

 
 

Серијски број сертификата:  

 

Број издате картице:  

 

Датум издавања сертификата:  

 

Име и презиме овлашћеног лица:  

 

Захтев примио:  

 

Потпис овлашћеног лица:  
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