
Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм  Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул) Право и ИТ 
Врста и ниво студија Мастер академске студије права  
Назив предмета Информационе технологије и право запослених на приватност 
Наставник (за предавања) Проф. др Горан Обрадовић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Асс. Марија Драгићевић 
Број ЕСПБ  8 Статус предмета (обавезни/изборни)  Изборни 
Услов   
Циљ 
предмета 

Широка употреба информационих технологија на раду отвара читав низ правних питања, а 
пре свега питање заштите права запослених на приватност. Циљ предмета је да се студенти 
кроз теоријска, упоредноправна и судска решења упознају са различитим аспектима 
поштовања приватног живота запослених и кандидата за запослење - од заштите података о 
личности, преко (не)допуштености ограничавања права на поштовање приватног живота 
запослених (нпр. видео-надзор, контрола употребе службених средстава за комуникацију), до 
утицаја употребе информационих технологија и одређених чињеница из приватног живота на 
заснивање, постојање и престанак радног односа, те остваривање и заштиту права из 
социјалног осигурања.  

Исход 
предмета 

Предмет обезбеђује студенту продубљена знања о утицају информационих технологија на 
процес рада, са акцентом на кључне радноправне аспекте остваривања и заштите права на 
поштовање приватног живота, оспособљавајући га за правилно разумевање специфичности 
концепта приватности у оквирима радног односа. Осим тога, предмет код студената развија 
способност за критичку анализу  позитивноправних решења у области заштите права 
запослених на поштовање приватног живота, за упоредноправну анализу различитих 
концепата приватности запослених и за правилно разумевање међународних стандарда у овој 
области. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

I Општа питања права запосленог и кандидата за запослење на приватност:  
Радноправни појам приватности; Тешкоће у разграничењу приватног и професионалног 
живота запосленог; (Не)допуштеност ограничења права запосленог на приватност. 
II Кључни радноправни аспекти остваривања и заштите права на приватност:  
Право на приватност у поступку заснивања радног односа (доступност чињеница из приватног 
живота кандидата за запослење); 
Право запосленог на приватност у току трајања радног односа: (видео надзор у просторијама 
послодавца; претрес запосленог и његовог радног места; контрола употребе службених 
средстава за комуникацију; медицинско тестирање запосленог); 
Заштита приватности у контексту заштите достојанства запосленог; 
Приватност запосленог са специфичним местом рада (рад ван просторија послодавца; 
плаћени рад у домаћинству послодавца); 
Особености заштите запослених у посебним режимима радних односа (право државних 
службеника на приватност); 
Заштита приватности запослених у случају престанка радног односа; 
III Право запослених на приватност у колективном радном праву (право запослених на 
информисање/консултовање /саодлучивање и заштита приватности; заштита приватности 
учесника штрајка); 



 
 
 
 

IV Право на приватност у области заштите од социјалних ризика (Право на приватност 
осигураника - запосленог у систему социјалног осигурања; Заштита личних података као 
начело права социјалног осигурања; Заштита приватности запосленог у оквиру обавезног 
здравственог осигурања) 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Примена стечених теоријских знања кроз анализу законских решења и општих аката 
послодаваца; 
Анализа праксе националних судова и Европског суда за људска права; 
Састављање одговарајућих аката на основу датих модела и чињеница. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 3 1       

Методе 
извођења 
наставе 

- предавања  
- вежбе  
- часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)  
- индивидуалне консултације  
- истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     


