
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул) Право и информационе технологије 
Врста и ниво студија  
Назив предмета Основи електронске трговине 
Наставник (за предавања) проф. др Љубица Николић 
Наставник/сарадник (за 
вежбе) 

проф. др Александар Мојашевић 

Наставник/сарадник (за 
ДОН) 

 

Број ЕСПБ 8 Статус предмета 
(обавезни/изборни
) 

Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета Основи електронске трговине је да омогући студентима да схвате 
основне елементе и облике електронске трговине, правни режим електронске 
трговине код нас и у ЕУ, као и механизам функционисања електронске трговине у 
пракси.          

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да:  
1. објасне основна обележја савремене електронске трговине; 
2. објасне и тумаче основне појмове и концепте из Закона о електронској трговини 
и других позитивних прописа који се односе на област ЕТ; 
3. објасне и тумаче правни режим електронске трговине у ЕУ; 
4. објасне и окарактеришу механизам функционисања електронске трговине у 
пракси.            

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

1. Појам и развој електронског пословања; 
2. Регулисање електронског пословања;  
3. Појам и облици електронске трговине; 
4. Врсте електронске трговине; 
5. Развој електронске трговине, интернета и веб-сервиса; 
6. Безбедност у електронској трговини; 
7. Платни системи у електронској трговини; 
8. Правни режим електронске трговине код нас; 
9. Правни режим електронске трговине у ЕУ; 
10. Механизам функционисања електронске трговине у пракси.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива
-чки рад) 

Примена стечених теоријских знања кроз анализу домаћих и европских прописа  
који се односе на област електронске трговине; истраживачки радови на тему 
електронске трговине. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежб
е 

ДОН Студијски 
истраживачк
и рад 

Остали часови 

3 1      

Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; визуелни прикази; постављање и решавање 
хипотетичких примера и проблема; дискусија (питања, одговори и полемика); 
подстицање студената да се активно укључују у процес савладавања материје и 
стицања знања (активно учење); семинарски радови и есеји.  
 
 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

поена Завршни испит Поена 

активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична 
настава 

0-15 усмени испит 51 

Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     



Списак тема по недељама 
1  

 
  Појам и развој 

електронског пословања 
П. Бјелић, Глобална електронска 
трговина 

2     Регулисање електронског 
пословања 

П. Бјелић, Глобална електронска 
трговина 

3     Појам и облици 
електронске трговине 

П. Бјелић, Глобална електронска 
трговина 

4     Врсте електронске 
трговине 

П. Бјелић, Глобална електронска 
трговина 

5     Развој електронске 
трговине, интернета и 
веб-сервиса 

П. Бјелић, Глобална електронска 
трговина; М.Милосављевић, 
В.Мишковић, Електронска трговина 

6     Безбедност у електронској 
трговини 

М.Милосављевић, В.Мишковић, 
Електронска трговина 

7     Платни системи у 
електронској трговини 

М.Милосављевић, В.Мишковић, 
Електронска трговина 

8     Правни режим 
електронске трговине код 
нас: општи преглед 

М. Драгићевић, Правни аспекти продаје 
на даљину путем интернета  
(д. дисертација); законски прописи  

9     Закон о електронској 
трговини: основни 
појмови и концепти 

„Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и 
95/2013 

10     Закон о електронском 
документу, електронској 
идентификацији и 
услугама од поверења у 
електронском пословању: 
основни појмови и 
концепти 

„Службени гласник РС“, бр. 94/2007 

11     Правни режим 
електронске трговине у 
ЕУ: општи преглед 

М. Драгићевић, Правни аспекти продаје 
на даљину путем интернета  
(д. дисертација) 

12     Директивa ЕУ 2000/31 о 
електронској трговини 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0031 

13     Директивa ЕУ 99/93 о 
електронском потпису;  
Директивa ЕУ о 
потрошачким правима 
2011/83/ЕУ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999L00
9; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L00
83 

14     Решавање спорова у 
електронској трговини 

А. Мојашевић, Љ. Николић, Онлајн 
систем решавања спорова и 
електронска трговина 

15     Механизам 
функционисања 
електронске трговине у 
пракси 

Преглед корисних линкова 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
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