
 
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Обука менаџера заштите података о личности 

Назив предмета: Људска права и заштита приватности 

Наставник/наставници: Младен Милошевић, предавач са стране 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да полазнике упозна са актима међународног права којима су успостављена људска 

права у области заштите приватности, као и са важећим уставним и законским одредбама у Републици 

Србији којима се имплементирају међународне обавезе и уводе принципи и стандарди заштите права.  

Полазник треба да стекне основна стручна знања о настанку и развоју људског права на приватност; 

пракси Европског суда за људска права и механизмима заштите приватности у нашој земљи, уз посебан 

нагласак на проблеме, дилеме и изазове у примени права.  

 

 

Исход предмета  

Исход изучавања предмета се огледа у: упознавању са најважнијим изворима међународног права у 

области заштите приватности; стицање знања о развоју људског права на приватност у међународним 

оквирима, посебно у европским оквирима; упознавање са најважнијим принципима и одредбама 

регулативе ЕУ; упознавање са одредбама националног Устава и закона који се посредно или непосредно 

тичу заштите приватности; оспособљавање за тумачење и примену прописа; овладавање вештином 

разумевања системске повезаности прописа у различитим областима; стицање знања о европској 

судскопј пракси; разумевање домаће управне и судске праксе.    

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Међународно право и људска права. Преглед најважнијих аката међународног права у области права на 

приватност. Међународне обавезе Републике Србије. Историјат права на приватност. Пракса Европског 

суда за људска права. Најпознатији случајеви кршења људског права на заштиту приватности у пракси 

Европског суда за људска права. Регулатива Европске уније у области заштита података о личности.  

Заштита података и надлежности институција ЕУ. Повеља ЕУ о основним правима. Директива 95/46/ЕЗ. 

Општа Уредба ЕУ о заштити података о личности.  Улога Европске комисије. Европски надзорник за 

заштиту података. Улога Европског суда правде. Агенција за основна права ЕУ и њена улога у заштити 

података о личности. Улога Радне групе за заштиту података о личности. Европски омбудсман. Европол 

и Евроџаст. Уставне норме о подацима о личности у Србији. Пракса Уставног суда Србије. Важеће 

законодавство и заштита приватности. Процесноправне гаранције заштите података о личности. 

Процесноправна одступања од заштите права на приватност. Обавештајно-безбедносна делатност и 

заштита података о личности. Одбрана, национална и јавна безбедност и заштита података о личности. 
Прописи у области приватног обезбеђења и заштита података о личности. Однос корпоративне 

безбедности и заштите података о личности. Детективска делатност и заштита података о личности.   

Практична настава 

Студије случаја – анализа праксе Европског суда за људска права, Уставног суда Србије, судова и 

управних органа у Србији; разматрање  случајева компромитације података о личности и анализа 

њихових последица по људкса права и слободе и личну безбедност; разматрање улоге технологије у 

заштити података и дискусије о п негативним ефектима технолошког развоја на заштиту приватности. 

Радионице – решавање практичних задатака и израда сценарија, симулације случајева и посете 

регулаторним телима и надлежним органима 

Семинари – дискусије и панели о значају заштите људског права на приватност и последицама њихове 

компромитације и злопутребе.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум, радионице и семинари. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 


