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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 
Дигитална економија 

 

      

Назив предмета 
 

Право у дигиталној економији  

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за Грађанско право   

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

DE-01-2-015-2 Изборни  II 3+1 6 

Наставник Доц. др Јелена Дамјановић  

Сарадник Доц. др Јелена Дамјановић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљеви изучавања предмета: Oспособљавање студената да овладају знањем  информационо-

комуникационих технологија у пословању. Такође, циљ је упознавање студената са начинима 

коришћења сaвремених технологија у пословању и законска регулатива и поступци рјешавања 

спорова у области заштите дигиталне економије 

Исходи учења : 

Уз обнављање и продубљивање сазнања о факторима који опредјељују дигиталну економију и право 

у дигиталној економији као један од главних фактора осигурања развоја дигиталне економије, 

предмет пружа студентима стицање знања и способности успјешног примјењивања сазнања о 

правним механизмима зашите приликом коришћења савремених технологија. 

Садржај предмета: 

1. Информационо-комуникационе технологије,  

2. Утицај примјене инфoрмационо-комуникационе технологије на развој пословног права; 

3. Утицај примјене инфoрмационо-комуникационе технологије на развој међународног 

пословног права; 

4.  Правни и економски  аспекти примјене информационо-комуникационе технологије у 

привреди;  

5. Примјена мултимедије у пословању;  

6. Wireless технолологија и пословање (предности и недостаци);  

7. Ризици пословања у  оквиру савременог информационо-комуникационом окружењу; 

8.  Сигурности примене пословних информационих технологија;  

9. Односи с потрошачима у дигиталној економији;  

10. Развој блиских односа и сарадња са компанијама у дигиталној економији; 

11.  Остварење високе сатисфакције и повјерења на е-тржишту;  

12. Флексибилност и сарадња и велика брзина интерактивности међу пословним субјектима; 

13.  Повреда права интелектуалне својине на е-тржишту;  

14. Заштита права интелектуалне својине у области дигиталне економије;  

15. Улога Свјетке организације за заштиту права интелектуалне својине. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и 

расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 

Литература: 
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3. Reveiu A., Information Technology and Communication for Business, ASE, 2009. 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 

процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на усменом и 

практичном дијелу испита. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми 15 Завршни испит 60 

Активност на настави 5 Семинарски 15 Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Јелена Дамјановић  

Датум овјере: 11.11.2016. 

 

 

 

 


