
 

Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије новинарства 
Врста и ниво студија: Студије првог степена 
Назив предмета: МЕДИЈСКО ПРАВО И МЕДИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Миливојевић Б.Сњежана 
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета: Изучавање основних појмова и међусобног односа медијског права и медијске политике. 
Улога Европског суда за људска права и других домаћих и међународних институција у креирању 
медијског права и политике. Проучавање основних појмова везаних за електронске медије, са посебним 
освртом на лиценцирање, садржај програма и јавни сервис. Појам независног регулаторног тела и његов 
значај у креирању медијске политике. Проучавање права и обавеза новинара, посебно права на приступ 
информацијама. Разумевање односа права личности и права на слободу изражавања. Проучавање утицаја 
оглашивача и великих медијских корпорација на плурализам медија. Оспособљавање студената за 
самостално праћење конвергенције електронских комуникационих услуга и садржаја програма и њен 
утицај на даљи развој медијског права и политике.  
Исход предмета: Разумевање основних појмова медијског права и медијске политике.  
Овладавање знањем о субјектима који директно или индиректно креирају медијско право и политику. 
Упознавање са Европским Судом за љуска права и његовим утицајем на развој модерног медијског права 
и политике у земљама чланицама Савета Европе и шире. Схватање институција независних регулаторних 
тела и њихове улоге у креирању политике електронских медија. Информисање студената о основним 
правима новинара, пре свега да не морају да откривају извор информисања осим у законом предвидјеним 
случајевима, затим о праву на приступ информацијама, али и о спречавању говора мржње у медијима и 
правне последице до којих такво изражавање може довести. Изградња механизма разумевања односа 
приватности и слободе изражавања, као и других права личности у односу на медије. Разумевање појма и 
последице постојања медијске концентрације. Оспособљавање студената за самостално праћење и 
разумевање политике развоја конвергенције. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод у медијско право и медијску политику; Члан 10 Европске Конвенције о 
људским правима – основа савременог медијског права. Улога Европског Суда за Људска права у 
креирању медијског права и медијске политике. Домаће и међународне институције које обликују 
медијско право и медијску политику. Електронски медији: лиценцирање; регулисање садржаја програма; 
јавни сервис. Појам независног регулаторног тела и његова улога у креирању медијске политике. Право 
новинара да не открива извор информација; Говор мржње и његове правне последице. Клевета и увреда. 
Студије слуцаја: Пресуде Европског Суда за људска права. Право на приступ информацијама. 
Приватност. Право на одговор и право на исправку. Однос права личности и права на слободу  
изражавања. Рекламирање. Утицај оглашиваца на креирање медијске политике. Медијска концентрација. 
Конвергенција и њене последице на медијско право и медијску политику. Студије случаја: Домаћи и 
медијски закони других држава. 
Литература: а) Основна литература: Весна Алабуриц, Слобода изразавања у пракси европског суда за 
људска права, Народне новине, Загреб, 2002. (стр. 1-64); Телевизија у Европи: регулатива, политика 
и независност, Истраживачки извештај, OSI/EU Monitoring and Advocacy Program, Медија Центар, 2005.; 
Владимир В. Водинелић, Медјународно приватно право личности, Факултет за пословно право, 
Београд, 2003. (стр. 9-122); Јелена Сурчулија, Европски правни оквир за електронске комуникације, 
Центар за развој Интернета, Београд, 2004. (стр. 9-67) б) Допунска литература: Монро Е.Прајс и Питер 
Круг, Повољно окружење за слободне и независне медије, Самиздат Б92, Београд, 2001.; Монро Прајс 
и Марк Ребој(пр) Радио-дифузија јавног сервиса у транзицији, Самиздат Б92, Београд, 2002; Раде 
Вељановски, Јавни РТВ сервис у служби грађана, Clio, Београд, 2005. ; Мирољуб Радојковић, 
Бранимир Стојковић, Информационо-комуникациони системи, Clio,2004; Судска пракса у вези са 
чланом 10 Европске конвенције о људским правима (Друго допуњено издање), Савет Европе, 
Канцеларија у Београду, 2006 (стр. 7-89); Зборник правних инструмената Савета Европе у вези са 
медијима (Друго допуњено издање), Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2006. (стр. 5-320) 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања:4 Вежбе:0 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Настава ће се изводити у облику предавања и вежби. Студентима ће у току 
наставе бити омогућено да представе своје семинарске радове који ће бити усклађени са темом 
предавања. У току семестра ће бити организована провера знања (тест), док ће два часа бити посвећена 
практичној настави на којој ће се анализирати примери (студије случајева) пресуда Европског суда за 
људска права као и анализа домаћих и страних медијских закона.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 15 
практична настава  усмени испт 55 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 


