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(обавезни/избор
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Изборни 

Услов   
Циљ 
пред
мета 

Циљ предмета Електронска трговина и решавање спорова је да омогући студентима 
да схвате основе електронске трговине, правни режим електронске трговине код нас и 
Европској унији, као и различите методе и механизме решавања спорова који настају у 
електронској трговини.          

Исход 
пред
мета 

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да:  
1. објасне основна обележја електронске трговине и праве разлику између 
електронске и традиционалне трговине; 
2. објасне и тумаче основне појмове и концепте из Закона о електронској трговини и 
другим позитивним прописима; 
3. објасне и тумаче правни режим електронске трговине у ЕУ; 
4. објасне и разликују основне методе решавања спорова у електронској трговини; 
5. стекну практичне вештине решавања спорова у електронској трговини.            

Садржај предмета 
Теори
јска 
наста
ва 

1. Појам и облици електронске трговине; 
2. Врсте електронске трговине; 
3. Развој електронске трговине, интернета и веб-сервиса; 
4. Безбедност у електронској трговини; 
5. Платни системи у електронској трговини; 
6. Правни режим електронске трговине код нас; 
7. Правни режим електронске трговине у ЕУ и свету; 
8. Начини решавања спорова у електронској трговини; 
9. Европска (онлајн) платформа за решавање спорова; 
10. Правни основ алтернативног решавања спорова у ЕУ (Директива 2013/11/EU и 
Уредба 524/2013); 
11. Механизам онлајн решавања спорова у електронској трговини – практични аспект.    



Практ
ична 
наста
ва 
(вежб
е, 
ДОН, 
студиј
ски 
истра
жива-
чки 
рад) 

Примена стечених теоријских знања кроз анализу домаћих позитивних законских 
прописа који се односе на електронску трговину и начине решавања спорова у 
електронској трговини; истраживачки радови на тему електронске трговине и 
решавања спорова.   
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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     
 
 


