Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
МЕДИЈСКО ПРАВО
Проф. др Предраг Димитријевић, доц. др Дејан Вучетић
Доц. др Дејан Вучетић
Доц. др Дејан Вучетић
Статус предмета
Изборни
(обавезни/изборни)
Услов
Уписана 3. година студија
Циљ
Развој и унапређење сазнања и теоријско-научних схватања и развијање
предмета
академских способности у области медијског права, као и овладавање потребним
знањима и вештинама за решавање практичних проблема у области медијског
права. Стицање основних и продубљених знања о медијском праву у свету и код
нас. Оспособљавање за примену и тумачење прописа из области медијског права,
слободе медија, права радио дифузије и права интернета.
Исход
Савладавањем студијског програма Медијског права студент стиче следеће
предмета
предметно-специфичне компетенције: темељно познавање и разумевање
дисциплине медијског права; способност решавања проблема уз употребу научних
метода и поступака; повезивање основних знања из различитих области и њихова
примена; способност праћења савремених достигнућа у струци и развој вештина и
спретности у употреби знања у одговарајућем подручју.
По успешном завршетку студија студент ће моћи да демонстрира разумевање
одређених самосталних подручја медијског права; демонстрира схватање
економског, политичког и друштвеног утицаја медија; афирмише рационалне
методе и технике управљања, чије ће му познавање омогућити да са спремно
укључи у токове модерног управљања медијима.
Садржај предмета Начела и основне одредбе медијског права, Оснивање регистрација и
престанак јавних гласила, Правила за дидељивање фреквенција електрнским медијима,
Дозволе за набавку и рад предајника и радиорелејних линкова, Права и обавезе у
делатности
јавног
информисања
(рекламирање,
обајвљивање
информација
порнографског садржаја, забрана „говора мржње“, забрана растурања штампе и ширења
информација), Права и обавезе новинара (дужност новинарске пажње, извештавање о
раду државних органа и доступност инфорамција којима они располажу, заштита
новинара и извора информација), Права лица на које се односи информација
(објављивање личних записа, објављивање информација из приватног живота, одговор
на информацију, исправка информације, опозив информације, забрана објављивања
информације, информација о исходу кривичног поступка).

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Појам и значај медија у друштву, појам медијског права, развој медијског права,
извори медијског права (међународни и национални), појам слободе медија,
дистрибуција медија, права и обавезе уредника, новинара и оснивача;
спречавање говора мржње, заштита права приватности лица на које се односи
информација; право на одговор на информацију и исправка информације;
пропуштање објављивања информације; информација и исходу кривичног
поступка; слободан приступ информацијама од јавног значаја; антимонопослско
право, институциона слобода медија, ограничења слободе медија, забране у
јавном интересу, заштита права личности.
На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима, институтима и
процесима у области медијског права. Поред тога, студентима се сугерише израда
презентације и/или семинарског рада на одабрану тему из датог предмета.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
3
1
Методе
извођења
наставе

•
•
•
•
•
•
•

Предавања
Вежбе
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова
студената)
Индивидуалне консултације
рад студената у истраживачким групама
Симулације суђења
Case Study

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
10
писмени испит
предавања
практична настава
10
усмени испит
колоквијуми
10
семинари
10
Списак тема по недељама
1
Слобода изражавања
2
Медијско право у Србији

поена
30
30

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Правни режим медија у Србији –
медијски закони (Закон о јавном
информисању, Закон о
радиодифузији, Закон о слободном
приступу информацијама од јавног
значаја, Закон о оглашавању)
Увреда и клевета
Заштита анонимног извора
Претпоставка невиности
Говор мржње и забрана
дискриминације у медијима
Право на приватност и медији
Медијска регулаторна тела
Јавни сервис
Аудиовизуелна политика ЕУ
Саморегулација и савети за штампу
Слободан приступ информацијама
од јавног значаја
Правни поступци заштите права на
приступ информацијама од јавног
значаја (модел тростепене заштите)
Управно-судска заштита медијских
права и слобода

