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Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета Изучавање основних појмова и међусобног односа медијског права и медијске политике. Улога 
Европског суда за људска права, Комитета за људска права УН и других међународних и домаћих институција у 
креирању медијског права и политике. Проучавање основних појмова везаних за електронске медије, са посебним 
освртом на лиценцирање, јавни сервис и улогу и значај независна регулаторна тела. Упознавање са правима и 
обавезама новинара, нарочито поштовања начела истинитости, правом новинара да заштити анонимни извор, као и 
правних стандарда извештавања о кривичним поступцима и обавези поштовања претпоставке невиности. Изучавање 
стандарда забране говора мржње и спречавања дискриминације у медијима. Упознавање за начинима остваривања 
права на приступ информацијама. Анализа основа медијске политике ЕУ и медијске политике Србије Проучавање 
утицаја оглашивача на медијски плурализам. Оспособљавање студената за самостално праћење конвергенције 
електронских комуникационих услуга и садржаја програма и нјиховог утицаја на развој медијског права и политике. 
Исход предмета  Разумевање основних појмова медијског права и политике. Овладавање знањем о субјектима који 
директно или индиректно креирају медијско право и политику. Упознавање са праксом Европског суда за људска 
права и утицаја његових пресуда на развој медијског права и политике. Схватање значаја независних регулаторних 
институција и њихове улоге у креирању политике електронских медија. Информисање студената о основним 
правима новинара, пре свега да заштите извор информација, о праву на приступ информацијама, као и обавезама 
поштовања начела истинитости и спречавања говора мржње у медијима. Изградња механизма разумевања односа 
приватности и слободе изражавања. Разумевање појма и последице постојања медијске концентрације. 
Оспособљавање студената за разумевање значаја саморегулације медија. Упознавање студената са основама 
медијске политике ЕУ и Р. Србије. 
Садржај предмета Увод у медијско право и политику; Члан 10 Европске Конвенције о људским правима и члана 19 
Међународног пакта о грађанским и политичким правима као основа савременог медијског права. Улога Европског 
Суда за људска права у креирању медијског права.Правни оквир медијског права у Републици Србији (Закон о 
јавном информисању, Закон о радиодифузији/електронским медијима, Закон о оглашавању, др.); Електронски 
медији и појам јавног сервиса; Појам независног регулаторног тела и његова улога у креирању медијске политике. 
Правни стандарди начела истинитости, увреда и клевета, повреда части и угледа; Заштита анонимног извора; 
Претпоставка невиности и извештавање медија о кривичним поступцима; Слободан приступ информацијама; Говор 
мржње и његове правне последице; Медији и право на приватност; АДВ политика Европске уније; Медијска 
политика у Србији; Регулација и саморегулација медија; Конвергенција и њене последице на медијско право и 
политику.  
Литература  а) Основна литература: Весна Алабурић, Слобода изразавања у пракси европског суда за људска права, 
Народне новине, Загреб, 2002. (стр. 1-64); Дејан Миленковић, Слобода изражавања, у: М. Обрадовић, З. Марковић, 
Европска конвецнија о људским правима: приручници о пракси Европског суда за људска права: практична примена, 
ХОБС, 2007. стр. 854-879; Дејан Миленковић, Увреда и клевета у Србији, Срп. Прав. Рев., 2008, бр. 7, стр. 101-127; 
Јелена Сурчулија, Европски правни оквир за електронске комуникације, Центар за развој Интернета, Београд, 2004. 
(стр. 9-67) б) Допунска литература: D. Goldberg, G. Sutter, I. Valden, Media Law and Practice, Oxford University Press, 
2011, p. 636, Судска пракса у вези са чланом 10 ЕКЉП (Друго допуњено издање), СЕ, Канцеларија у Београду, 2006  
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:2 
 

Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе предавања, студија случаја из праксе Европског суда за људска права, Комитета за 
људска права УН и судске праксе у националним законодавствима уодређеним областима медијског права. У току 
семестра ће бити организоване 2 провере теоријског (колоквијуми) и практичног  знања (у виду ситуационих 
тестова). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
Семинари   усмени испт 50 
колоквијум-и 30   
Тестови знања/ситуациони тестови 10   

 


