Спецификација предмета за – предмета
Студијски програм

Мастер академске студије права

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Мастер академске студије

Назив предмета

Облигационо право online

Наставник (за предавања)

Проф. др Мирослав Лазић, Доц. др Михајло Цветковић

Наставник/сарадник (за вежбе)

Доц. др Михајло Цветковић

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

8

Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Услов
Циљ
предмета

Razvijanje naučnih saznanja, sposobnosti i akademskih veština vezanih za uticaj IKT na
obligacione odnose; razvoj kreativnih sposobnosti u tumačenju i primeni pravnih principa
i pravnih pravila klasičnog obligacionog prava u online okruženju; proširenje i
produbljenje znanja iz Obligacionog prava stečenog na osnovnim studijama kako bi to
znanje bilo aktuelno i u digitalnoj eri.

Ishod
predmeta

Po položenom ispitu iz predmeta Obligaciono pravo online, od studenta se očekuje da
poseduje osnovne informacije i saznanja o pravnom uređenju ove oblasti, o položaju i
odnosu ugovornih strana, kao i specifičnim pravima i dužnostima pravnih subjekata koji
se upuštaju u obligacione odnose online. Kao i da :
poznaje međunarodne i domaće izvore iz ove oblasti;
vlada pojmovima i kategorijama predmeta;
poznaje društveni kontekst u kojem se razvija tradicionalno Obligaciono pravo;
prepoznaje vezu između klasičnih instituta i novih pravnih odnosa;
ume da kritički analizira relevantnu literaturu, normativnu građu i društvenu
praksu;
6) sposoban je da prati i unapređuje razvoj ove oblasti, i
7) motivisan je da se profesionalno usavršava.
1)
2)
3)
4)
5)

Садржај предмета

Теоријска
настава

Na teme :
1. Uvod u Obligaciono pravo online
2. Odštetno pravo
3. Elektronska trgovina
4. Ugovorno pravo

Teme su podeljene na lekcije:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Praktična
nastava
(vežbe,
DON,
studijski
istraživa-čki
rad)

Uvod u Obligaciono pravo online
Digitalni sadržaj
Kriptovalute
Novčane obaveze
Odštetno pravo i softver
Odgovornost ISP
Građanska odgovornost u online okruženju
Specijalni slučajevi odgovornosti
E trgovina
Elektronski potpis i dokument
Elektronski ugovor
Pametni ugovori
Ugovor o korišćenju tuđih računarskih resursa
Distancioni ugovori
Online rešavanje obligacionih sporova

Analiza sudske prakse i hipotetičkih slučajeva. Diskusija u okviru odabranih tema,
priprema i izrada kratkog eseja.

Литература
1

Navedena za svaku oblast posebno

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања

Вежбе

ДОН

Студијски истраживачки рад

Остали часови

3

1

Методе
извођења
наставе

Ostvarivanje cilja predmeta podrazumeva: teorijsku nastavu, vežbe, izradu seminara,
konsultacije sa studentima, kao i posete sudovima i drugim ustanovama.

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

