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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ НАУКЕ О УПРАВЉАЊУ 
Обавезна литература:  Милан Петровић, 

Наука о управљању као претпоставка управне политике, друго измењено 
издање, Ниш, 2011. 
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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРАВНЕ ИНФОРМАТИКЕ 
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Право информационе технологије – основи компјутерског права, Ниш, 2014.  1. Информатичка функција савремене државе (стр. 24-30) 2. Информациона технологија и право (стр. 30-35) 3. Обрада правних информација и базе података (стр. 63-65) 4. Правни информациони системи (стр. 65-67) 5. Употреба компјутера при доношењу управних аката (стр. 108-112) 6. Главне претпоставке за информатизацију управног поступка (стр. 73-78) 7. Појам  и циљеви електронске управе (стр. 223-229) 8. Активности (функције) е-управе (стр. 231-236) 9. Технологија електронског потписа: Криптографија и електронски потпис (стр. 163-167) 10. Правна регулатива електронског потписа (167-169) 11. Електронско пословање – појам (стр. 175-180) 12. Врсте информационог гласања (стр. 209-212) 13. Појам приватности (стр. 249-253) 14. Право приватности и правна заштита (стр. 261-268) 15. Правна регулатива о заштити приватности у Републици Србији: општи осврт (268-271) 16. Обрада података о личности без пристанка (стр. 271-272) 17. Права лица на које се односе подаци о личности (стр. 272-278) 18. Поступак пред Повереником за заштиту података о личности (278-284) 19. Појам и основне карактеристике компјутерског криминалитета (стр. 315-319) 20. Компјутерски криминалитет: информациона кривична дела (стр. 326-328)     
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