
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул) Мастер информационе технологије 
Врста и ниво студија Мастер академске студије 
Назив предмета Заштита података о личности 
Наставник (за предавања)  проф. др Дејан Вучетић; доц. др Милош Прица 
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Предраг Димитријевић  
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Значај заштите података о личности и ефикасан рад са подацима о личности и 
тајним подацима, неопходни су за правилно функционисање сваког правно 
уређеног и демократског друштва. Право на приватност је све више угрожено 
развојем науке и технологије, па је уочена потреба јачања капацитета институција 
који обрађују податке о личности, нарочито у домену могућих злоупотреба.    
Ова врста знања је неопходна због нових законских решења и примене јединственог 
законодавства у земљама ЕУ, као што су нови Закон о заштити података о личности 
и Општа уредба о заштити података - ГДПР.   
Циљ предмета Заштита података о личности је да омогући студентима да схвате 
основне карактеристике и поступак Заштите података о личности, правни режим 
ЗПЛ на нивоу ЕУ и код нас, као и механизам функционисања у пракси.          

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да:  
- Познаје право на заштиту података о личности; 
- Разуме правни оквир и начела Закона о заштити података о личности; 
- Зна исправан начин обраде података; 
- Идентификује посебно осетљиве податке; 
- Разликује права и обавезе руковаоца података о личности; 
- Познаје поступак изношења података из земље; 
- Зна рад и искуства повереника у примени Закона о заштити података о личности; 
- Познаје функцију централног регистра 
- Разуме поступак евиденције података о личности; 
- Познаје поступак уписа у регистар. 
- Правни оквир и начела Закона о заштити података о личности; 
- Обрада података; 
- Нарочито осетљиви подаци; 
- Права лица и обавезе руковаоца података о личности; 
- Изношење података из земље и надзор над спровођењем закона о заштити 
података о личности; 
- Рад и искуства повереника у примени закона о заштити података о личности; 
- Централни регистар; 
- Евиденције података о личности; 
- Упис у регистар. 
           



Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

1. Опште о праву приватности, развијању права кроз историју, право приватности у 
вези са људским правима 
2. Институције Европске Уније и ЗПЛ 
3. Структура и надлежности органа Европске Уније и судска власт 
4. Постанак ГДПР 
5. Историјат прописа до ступања на снагу ГДПР, обим права приватности и 
механизми заштите 
6. Начела ГДПР 
7. Законитост обраде података 
8. Права физичких лица 
9. Руковалац и Обрађивач података 
10. Пренос података ван територија ЕУ 
11. Надзор над применом ГДПР и правна средства 
12. Посебни случајеви обраде података 
13. Упоредна анализа предложеног решења у српском законодавству 
ГДПР - Закон о заштити података о личности - повереник за заштиту података 

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

Примена стечених теоријских знања кроз анализу и студија случајева (case study).  
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Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; визуелни прикази; постављање и решавање 
хипотетичких примера и проблема; дискусија (питања, одговори и полемика); 
подстицање студената да се активно укључују у процес савладавања материје и 
стицања знања (активно учење); семинарски радови и есеји.  

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     

 
 


