
FOR IMMEDIATE RELEASE  /  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Београд, 10.05.2014

ПравоИКТ
прва српска интернет презентација посвећена праву 

информационо-комуникационих технологија

У децембру 2013. године, на иницијативу Ђорђа Ђокића и Душка Мартића, 
покренута је прва српска интернет презентација посвећена праву 
информационо-комуникационих технологија: ПравоИКТ - Serbian ICT Law 
Resource.

Настало као реакција на незадовољавајуће стање домаће правне теорије 
и праксе у области информационо-комуникационих технологија, 
ПравоИКТ има за циљ да објављивањем стручних и информативних 
текстова, књига и електронских публикација позитивно утиче на:

• подизање свести о правним изазовима развоја ИКТ и неопходности 
квалитетне заштите права физичких и правних лица на територији 
Србије;

• спречавање злоупотреба у области ИКТ, а нарочито права на 
заштиту информација о личности и сродних права;

• осавремењавање српског правног система увођењем нових права и 
модерних механизама заштите у области ИКТ;

• смањење правне несигурности у области права ИКТ.

ПравоИКТ данас окупља неколико независних експерата из Србије и 
Европе који деле интересовање за теме као што су приватност, заштита 
података о личности, е-управа, рачунарство у облаку (cloud computing), 
интернет ствари (internet of things) и е-трговина.
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Осмишљено као платформа отвореног типа, ПравоИКТ је намењено 
свима који траже конкретне, тачне информације о овој области, а 
нарочито:

• правницима који желе да се информишу, поделе своје знање и 
искуство објављујући чланке и промовишу сопствену или праксу 
организације за коју раде;

• приватном сектору, појединцима, адвокатским канцеларијама, 
компанијама или агенцијама за људске ресурсе у потрази за 
правним експертима специјализованим за право информационо-
комуникационих технологија;

• јавном сектору и запосленима у законодавној, управној или судској 
власти који раде на изради, примени или тумачењу закона из 
области права ИКТ, државним службеницима задуженим за 
увођење acquis communautaire у српско право;

• невладиним организацијама чији је циљ праћење поштовања 
људских права у области информационо-комуникационих 
технологија, заштита потрошача, или унапређење и реформа 
правног система Србије,

• новинарима који се баве сродним темама, и траже стручно 
мишљење или експерта који може да пружи тачне информације и 
интервенише на неку  од тема везаних за право и информационо-
комуникационих технологија;

• актерима ЕУ пројеката којима висок ниво поштовања права из 
области ИКТ представља обавезу у  поступку израде и подношења 
пројектне документације, као и свим заинтересованим лицима.

Поред актуелности из области, ПравоИКТ објављује тумачења закона, 
преглед релевантне европске судске праксе, извештаје са конференција, 
као и селекцију електронских публикација и тиме актерима на српском 
тржишту омогућава да буду у току са свим дешавањима из области.

У циљу подизања свести о значају приватности, заштите података о 
личности или утицају информационо-комуникационих технологија на 
право и друштво у којем живимо, Право ИКТ представницима медија 
омогућавa привилегован приступ информацијама из области.

###

Контакти:
Ђорђе Ђокић LL.M.KK  djordje@pravoikt.org
Душко Мартић LL.M.K  dusko@pravoikt.org
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