
 
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Обука менаџера заштите података о личности 

Назив предмета: Законска регулатива заштите података о личности 

Наставник/наставници: Божидар Бановић, Младен Милошевић, предавач са стране 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да полазнике упозна са правним аспектима процеса прикупљања, обраде, чувања и 

заштите података о личности. План предмета је осмишљен тако да детаљно представи законску 

регулативу у области заштите података о личности. Програм тежи да полазницима пружи темељан увид  

у важећа законска решења и оспособи их за самосталну примену прописа. 

 

 

Исход предмета  

Исход изучавања предмета се огледа у: сагледавању и разумевању нормативне димензије процеса 

прикупљања, обраде, чувања и заштите података о личности; овладавању вештином правилног тумачења 

релевантних прописа; оспособљавању за имплементацију прописа и стручну сарадњу и ефикасну 

комуникацију са надлежним телима и органима.. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Нормативна димензија заштите података. Правно уређење подата о личности у Србији. Уставне норме о 

подацима о личности. Законска регулатива личних података. Појмови руковаоца и обрађивача података о 

личности. Појам и уређење процеса обраде података. Начела обраде података о личности. Обрада уз 

сагласност и обрада без сагласности. Обрада личних података у посебне сврхе. Права лица на које се 

подаци односе. Транспарентност и начин рада органа јавне власти приликом прикупљања, обраде, 

чувања и заштите података о личности. Право на приступ исправку, брисање, допуну, ограничавање и 

преносивост. Право на приговор и аутоматизовано доношење појединачних одлука. Пренос података о 

личности у друге државе и међународне организације. Појам, улога,и значај Повереника. Надлежност 

Повереника. Независност и интегритет функције Повереника. Послови и инспекцијска овлашћења 

Повереника. Надзор и контрола над радом руковалаца и обрађивача података. Правна средства за 

заштиту података о личности. одговорност и санкције у случају повреде права поводом заштите података 

о личности.  Казненоправна заштита података о личности. Грађанскоправна заштита података о 

личности. Заштита података о личности и борба против корупције. Однос података о личности и 

информација од јавног значаја. Проблематика слободног приступа информацијама од јавног значаја.  

Процесноправне гаранције заштите података о личности.  

Практична настава 

Студије случаја – анализа праксе Повереника за слободан приступ информацијама од јавног значаја и 

заштиту података о личности, судова и управних органа;; 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; упознавање са новим технологијама и техничким 

решењима у вези заштите података о личности. 

Семинари – дискусије и панели о значају нормативне димензије заштите података о личности.. Анализа 

различитих упоредних система и приступа заштити података о личности. 
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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...... 

 

 


