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I. Подаци о предмету 

 

Назив предмета: Правна информатика (вештина) 

Назив предмета на енглеском: Legal Informatics (Skill) 

Наставниk: Доц. dr Mirjana Drenovak Ivanović 

Nedeljni fond časova predavanja (i praktične nastave): 2 

Godišnji fond časova predavanja (i praktične nastave): 26 

Nivo studija: Osnovne akademske studije 

Trajanje i raspored nastave: Jedan semestar (чetvrta godina, VIII semestar) 

Karakter predmeta: Izborni (veština) 

Broj ESPB kredita: 2 

Cilj predmeta: 

Osnovni cilj je da se studenti prava upoznaju sa mogućnostima primene 
informacione i komunikacione tehnologije u pravnoj profesiji. Studenti će biti 
upoznati sa opštim konceptualnim osnovama pravne informatike. 

Poseban naglasak je na sticanju veštine, odnosno praktičnih znanja u 
pronalaženju i korišćenju pravnih informacija uz pomoć novih tehnologija, baza 
podataka i pretraživača. Studenti će biti upoznati i sa osnovnim pitanjima e-
uprave, e-trgovine, e-nabavki, e-demokratije, itd. 

Način izvođenja nastave (oprema): 

Predavanja i PowerPoint prezentacije: ukupno 26 časova predavanja i 
prezentacija sa diskusijom i pitanjima i odgovrima tokom 13 nedelja (učionica sa 
tehničkom opremom za audio-vizuelne prezentacije). 

Provera znanja, ocenjivanje i ispit: 

Интерактивно присуствовање предавањима      30 бодова 

Позитивно оцењен семинарски рад                       40 бодова 



 2 

Усмени испит се полаже према утврђеном распореду 

Садржина курса (silabus): 

1. Информатичка технологија и право, 2. Значај правне информатике као 
"вештине", 3. Ресурси дигитализованих правних информација, 4. 
Проналажење дигитализованих правних информација, 5. Правна 
кибернетика, 6. Генеза правне информатике, 7. Примарни извори права на 
Интернету - легислатива, 8. Примарни извори права на Интернету - судски 
случајеви, 9. Примарни извори права на Интернету - службени листови, 10. 
Право у информатичком окружењу, 11. Подручје примене правне 
информатике, 12. Секундарни извори права на интернету - правни часописи, 
13. Секундарни извори права на интернету - кометари судских случајева, 14. 
Секундарни извори права на интернету - књиге, 15. Базе правних подака, 16. 
Компјутеризоване службене евиденције, 17. Информациони систем Правног 
факултета у Београду, 18. База података Библиотеке Правног факултета у 
Београду, 19. Правни информациони системи, 20. Експертски системи у 
праву, 21. Методологија израда семинарских радова, 22. Цитирање интернет 
извора, 23. Методологија израде поwер поинт презентације, 24. Е-потпис, 25. 
Е-демократија, 26. Е-управа, 27. Е-правосуђе, 28. Е-јавне набавке, 29. Е-
трговина, 30. Референтни извори информација за правнике - библиотеке и 
издавачи, 31. Правни факултети на интернету, 32. Међународне институције 
из области права на интернету, 33. Информатичка технологија и управни 
поступак, 34. Информатичка технологија и порески поступак, 35. 
Компјутерски криминал, 36. Кривична дела против безбедности 
рачунарских података, 37. Право приватности, 38. Заштита личних података 
и информатичка технологија, 39. Слободан приступ јавним информацијама. 

Анализа случаја: 

Предмет анализе случаја је постављени хипотетички проблем из области 
позитивног права. 

Анализу случаја, у консултацији са предметним наставником, у обиму од 
10.000 до 15.000 карактера, са насловном страном (назнака универзитета и 
факултета, наслов и врста рада, име и број индекса аутора, име ментора, 
место и датум), као и обавезним закључком и списком коришћених извора 
(стручна литература, правни и интернет извори), доставити у електронској 
верзији на ekoloskopravo@ius.bg.ac.rs. 

 Основна литература: 

Стеван Лилић, Драган Прља, ПРАВНА 
ИНФОРМАТИКА ВЕШТИНА, треће измењено и 
допуњено издање, Правни факултет Универзитета у 
Београду, Београд, 2010. 

 

Допунска литература: 

Драган Прља, ПРАВНА ИНФОРМАТИКА, Београд, 2010. 

Предраг Димитријевић, ПРАВО ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ОСНОВИ 
КОМПЈУТЕРСКОГ ПРАВА, СВЕН, Ниш, 2009. 

Стеван Лилић, Е-УПРАВА И ЕВРОПА ЗНАЊА, Архив за правне и друштвене 
науке, Бр. 1-4, 2006. 



 3 

A.R. Lodder and A. Oskamp, INFORMATION TECHNOLOGY AND LAWYERS. 
ADVANCED TECHNOLOGY IN THE LEGAL DOMAIN, Springer, 2006. 

Правни извори: 

Закон о заштити података о личности (СгРС 97/08, 14/09, 68/12 – одлука УС и 
107/12) 

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од 
поверења у електронском пословању (СгРС 94/2017) 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (СгРС 120/04 и 
104/2009) 

Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала (СгРС 61/05) 

 
Интернет извори: 

Народна скупштина Републике Србије, www.parlament.rs 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Тужилаптво за високотехнолошки криминал 

Е-управа  

Портал за електронске јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs ) 

Портал за пријаву и обједињену наплату пореза еПорези 
(http://eporezi.poreskauprava.gov.rs ) 

Портал за пријаву и обједињену наплату пореза еПорези (http://www.portal.sud.rs ) 

Регистар привредних субјеката (www.apr.gov.rs) 
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