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 На основу члана 45. Статута Правног факултета у Нишу („Билтен Правног 
факултета“, бр. 270/19), Наставно-научно веће Правног факултета на седници 
одржаној 30. 01. 2020. године, утврдило је предлог 

       
 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР  
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈ А ПРАВА - ПРАВО И 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 

Опис и циљеви студијског програма 
 

Студијски програм мастер академских студија права и информационих 
технологија траје једну годину (два семестра).  

Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним 
оптерећењем студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра. 

Успешно окончање студија подразумева савладавање градива из два 
обавезна предмета и три изборна предмета са одговарајућих изборних листи, као и 
израду и одбрану завршног – мастер рада.   

Опредељивање студената за одређени предмет може се условити претходно 
положеним испитима из једног или више предмета, што се одређује силабусом 
сваког наставног предмета, као саставног дела овог студијског програма. 

У току мастер академских студија права, студент је дужан да припреми и 
изради студијски истраживачки рад у трајању од 120 часова и обави стручну праксу 
у трајању од 90 часова. 

Студијски програм усклађен је са одредбама Правилника о стандардима и 
поступку за акредитацију студијских програма и Стандардима за акредитацију  
студијских програма првог и другог степена високог образовања (најмање 30% 
изборних предмета). 

Студијски програм се реализује кроз предавања, консултативну наставу, 
вежбе, студијско истраживачки рад, израду завршног – мастер рада и друге облике 
активне наставе утврђене Планом извођења наставе.  

Приликом уписа мастер академских студија права студент се опредељује за 
по један предмет са изборних листа 1, 2 и 3.  
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Студент је дужан да припреми и изради студијски истраживачки рад који 
служи за припрему завршног - мастер рада.  

Мастер академске студије права окончавају се израдом и одбраном 
завршног-мастер рада. Услов је да најмање половина ЕСП бодова од укупног броја 
бодова предвиђених за реализацију мастер студија буде остварена на предметима 
који су у вези са темом завршног-мастер рада. 

Успешним окончањем мастер академских студија права, студент стиче 
општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности којима се 
допуњују знања и способности стечена на основним студијама права и која 
представљају основу за развијање критичког мишљења и примену знања. 

Савладавањем програма мастер академских студија, студент је оспособљен и 
компетентан да: 

 познаје нормативни оквир права информационих технологија; 
 вреднује, критички разуме и примени правничка знања на сложене 

друштвене односе у дигиталном друштву;  
 преузима руководеће послове правника у претежно ИТ окружењу;  
 са пуном одговорношћу води најсложеније пројекте који повезују право и 

сектор информационих технологија;  
 влада кључним терминима, појмовима и категоријама предмета; 
 препознаје везу између класичних института и нових правних осноса; 
 може да идентификује изазове са којима се правни поредак суочава у 

модерним информационо-технолошким условима;  
 мотивисан је да се професионално усавршава. 

 
Мастер академске студије може да упише лице које је завршило 

одговарајуће основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ.  
Одговарајућим се сматрају основне академске студије права и основне 

академске студије у сродној области у складу са општим актом Факултета. 
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије права утврђује се у 

складу са одредбама општег акта Универзитета, Факултета и конкурса за упис на 
мастер академске студије. 

Студенти могу прелазити са једног мастер академског студијског програма 
на други мастер академски студијски програм Факултета или са мастер академског 
студијског програма другог факултета, под условима и на начин уређен општим 
актима Факултета. 

Завршетком основних академских студија и мастер академских студија 
права студент стиче укупно 300 ЕСПБ и стиче академски назив мастер правник - 
право и информационе технологије. 
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ПРАВO И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
 

Мастер правник 
 

 
Предмети првог 

семестра 
 

 
Недељни 
фонд 
Часoва 

 
Укупан фонд 

часова 

 
ЕСПБ 

Предмет са изборне листе 1 3+1+0 60 8 
Предмет са изборне листе 2 3+1+0 60 8 
Предмет са изборне листе 3 3+1+0 60 8 

СИР 0+0+8 120 5 
Укупно 9+3+8 300 29 

 
 

Предмети другог семестра 
 

 
Недељни 
фонд 
часoва 

 
Укупан фонд 

часова 

 
ЕСПБ 

Безбедност података на Web-у 3+1+0 60 7 
Вештачка интелигенција и 
правно закључивање 

3+1+0 60 7 

Стручна пракса 0+0+0+6 90 3 
Завршни – мастер рад  

(израда и одбрана мастер рада) 
 

0+0+12 
 

180 
 

14 
Укупно 6+2+12 300 31 

 
 
 
 
 
 

Обавезни предмети 
 
 

1. Безбедност података на Web-у 
2. Вештачка интелигенција и правно закључивање 

 
 

 
 

Изборне листе 
 

Напомена: студент бира по један изборни предмет са сваке изборне листе, и избор једног 
предмета са једне изборне листе није условљен избором неког другог предмета са друге 
изборне листе 
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Изборна листа 1 Изборна листа 2 Изборна листа 3 
Облигационо право 
online 

 

Грађанскоправна 
заштита приватности 
у онлајн окружењу 

 

Е-правосуђе 

 

Информационе 
технологије у 
међународном праву 

Заштита података о 
личности 

 

Електронска управа 

 

Дигитални новац у 
монетарном праву 

Примена 
информационих 
технологија у 
вођењу пословних и 
банкарских 
финансија 

 

Пореска 
администрација и 
савремене 
информационе 
технологије 

 

Електронска 
трговина и решавање 
спорова 

Електронске јавне 
набавке 

 

Електронско 
пословање 

Ауторско право и 
сродна права и 
информационо 
друштво 

 

Правни аспекти 
блокчејн/ДЛТ 
технологије 

Теорија хаоса и 
моделовање права и 
политике 

 

Информационе 
технологије и право 
запослених на 
приватност 

 

Избори и 
информационо-
комуникационе 
технологије 

 

Људска права и 
информационо-
комуникационе 
технологије-уставна 
заштита 

 
Компјутерска 
кривична дела 

Компјутерски 
криминалитет 

Откривање и 
доказивање 
кривичних дела 

 
 
 
 

1. Избори и информационо-комуникационе технологије 
2. Људска права и информационо-комуникационе технологије-уставна заштита 
3. Грађанскоправна заштита приватности у онлајн окружењу 
4. Облигационо право online 
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5. Е-правосуђе 
6. Информационе технологије и право запослених на приватност 
7. Информационе технологије у међународном праву 
8. Компјутерска кривична дела 
9. Компјутерски криминалитет 
10. Откривање и доказивање кривичних дела 
11. Електронска трговина и решавање спорова 
12. Електронска управа 
13. Електронске јавне набавке 
14. Електронско пословање 
15. Заштита података о личности 
16. Дигитални новац у монетарном праву 
17. Примена информационих технологија у вођењу пословних и банкарских финансија 
18. Теорија хаоса и моделовање права и политике 
19. Пореска администрација и савремене информационе технологије 
20. Ауторско право и сродна права и информационо друштво 
21.  Правни аспекти блокчејн/ДЛТ технологије 

 
Студент полагањем изборних предмета остварује 24 ЕСП бодова, што одговара 
стандарду учешћа изборних предмета од најмање 30% у укупном броју од 60 ЕСПБ  
бодова на мастер академским студијама. 

 
 
 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

ДЕКАН  

 

Проф. др Горан Обрадовић 

 


