
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Mастер академске студије комуникологије  
Врста и ниво студија: Mастер академске студије 
Назив предмета: Слобода изражавања на Интернету 
Наставник (презиме, средње слово, име): Мрђа Н. Небојша, Сурчулија Милојевић Ж. Јелена  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета: Упоредно правна анализа сличности и разлика права које се примењује на масмедије и права нових 
медија. Разумевање слободе изражавања на Интернету и нових облика изражавања мишљења, као што су блог, 
Интернет форуми, претраживачи, Интернет поруке (чет) и социјалне мреже. Разматрање регулаторних потешкоћа 
приликом одређивања надлежности у споровима између две и/ли више држава. Анализа међународних докумената 
који регулишу нове облике комуницирања на Интернету и њихове (не)примењивости у пракси. 
Исход предмета:Оспособљавање студената да унапред предвиде правне последице глобалног домашаја информација 
посредством Интернета; Разумевање механизама контроле садржаја нових медија, последица које могу настати 
приликом злоупотребе слободе изразавања у новим медијима и санкција које се могу применити; Изградња 
критичког односа према Интернет претраживачима и садржајима у новим медијима; Упознавање студената са 
начинима заштите личних и поверљивих података  у Европи и свету, као и правним последицама кршења прописа о 
заштити података о личности; Информисање студената о установама надлежним за управљање Интернет доменима, 
заштитом домена и решавањем спорова овим поводом; Разумевање тешкоћа поводом заштите ауторских права у 
новим медијима и коришћења електронског потписа у свакодневној комуникацији ; Оспособљавање студената да 
самостално препознају кривична дела у новим медијима. 
Садржај предмета: Теоријска настава: Разлике у могућностима правног регулисања масмедија и нових медија на 
Интернету. Преклапање надлежности више држава због наднационалне природе нових медија. Нова средства за 
изражавање мисљења: Блог, Интернет форум, конверзација (чет), итд. Штетни садржаји у новим медијима: говор 
мржње, угрожавање приватности, дечја порнографија итд. Међународни приступ заштити података о личности. 
Заштита поверљивих информација и заштита података. Право на одговор и право на исправку у новим медијима. 
Студије случаја: примери везани за одређивање правне надлежности више држава и различитог третмана 
неприхватљивог садржај нових медија. Интернет домени – регулисање, управљање, решавање спорова. Ауторска 
права и заштита интелектуалне својине на Интернету. Дефиниција и правне последице употребе електронског 
потписа. Шта је спам? Одговорност и заштита. Међународни правни акти о кривичним делима у новим медијима; 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:Примери везани за Интернет 
домене, ауторска и права интелектуалне својине, електронски потпис, спам и кривична дела у новим медијима. 
Литература: а) Основна литература: 1.  Јелена Сурчулија (ур.), Слобода изражавања на Интернету, Центар за 
развој Интернета, Београд, 2010. 2. Јелена Сурчулија Милојевић, Биљана Павловић, Ђурђа Јовановић Падејски, 
Мапирање дигиталних медија: Србија, Фондација отвореног друштва, Лондон, 2011; 3. Весна Алабурић, Слобода 
изражавања у пракси европског суда за људска права, Народне новине, Загреб, 2002. (стр. 1-64); 3. Владимир В. 
Водинелић, Међународно приватно право личности, Факултет за пословно право, Београд, 2003. (стр. 9-122); 
 б) Допунска литература: 1. Јелена Сурчулија, Европски правни оквир за електронске комуникације, Центар за 
развој Интернета, Београд, 2004. (стр. 9-67); 2. Ненад Гофчевски, Горан Миловановић (ур), Глобални грађани, 
Центар за проучавање информационих технологија, Београдска отворена школа, 2004. 3. Edvard S. Herman, Robert V. 
Mekcesni, Globalni mediji, Clio, 2004; 4 Релевантне публикације Савета Европе, ОЕБСа и УНа из ове области; c) 
Страна литература: 1. Chris Reed, Internet Law, Text and Materials, Second edition, Camb,ridge University Press, 
Cambridge, 2004. 2. Andrew Murray, The Regulation of Cyberspace, Cavendish, Oxon, Greаt Britain, 2007. 3. Yaman 
Akdeniz, Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses, Ashgate Publishing Limited, 
Aldershot, Great Britain, 2008.4. Julia Hornle, Cross border Internet Dispute Resolution, Cambridge University Press, 
Cambridge, Great Britain,2009. 5. Andrej Savin, EU Internet Law, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltencam, Great Britain, 
2013. 6. Abraham H. Foxman, Christopher Wolf, Viral Hate: Containing Its Spread on the Internet, Basingstoke, United 
Kingdom, 2013. 7. Raymond Wacks, Privacy and Media Freedom, Oxford University Press, Oxford, Great Britain, 2013.  
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 1 
 

Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 20   

 


