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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

КОНКУРС ЗА УПИС НА КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА „ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА 
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ“ СА ТЕРМИНИМА УПИСНИХ РАДЊИ – 

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА 

 

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ  

Господара Вучића 50 

Телефон: 6451-843, 6451-876 и 6451-963 
Факс: (011) 6457-685 
E-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs 
Интернет адреса: www.fb.bg.ac.rs 

 

  СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:  

Кратки програм студија - Обука менаџера за заштиту података о личности  (30 ЕСПБ) 
БРОЈ СТУДЕНАТА:  
На кратки програм студија уписује се укупно 75 полазника.  

 

 УСЛОВИ КОНКУРСА  
Право уписа имају лица са стеченим најмање средњим образовањем, у складу са Правилником о  
организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке 
програме студија (Службени гласник РС, бр. 32/19, 106/20). Претходне неопходне компетенције 
полазника се огледају у поседовању радног искуства у раду са подацима о личности или 
исказаној потреби послодавца за ангажовањем полазника у раду са или у вези са личним 
подацима. Овај програм, по врсти, нивоу и обиму знања и вештина за које обучава полазнике 
одговара високом образовању, сходно Правилнику.  
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА  
Факултет уписује до 75 кандидата по једном уписном року. За упис на кратки програм студија 
(КП) неће бити организован пријемни испит, већ ће се кандидати који испуњавају услове за упис 
на КП рангирати на следећи начин: 1. предност имају кандидати са чијим послодавцима (или 
другом заинтересованом организацијом) је Факултет закључио уговор о коришћењу образовних 
услуга у вези КП; 2. остали кандидати се рангирају на основу редоследа пријављивања. Редослед 
кандидата се одређује према времену пријављивања, осим у случају постојања Споразума о 
коришћењу образовних услуга са послодавцем/другом заинтересованом организацијом у ком је 
установљено право приоритетног уписа. Лица чији послодавци (или заинтересоване 
организације) имају закључен Споразум са Факултетом могу да упишу кратки програм у оквиру 
укупне квоте уписаних, без обзира на време пријављивања и у складу са Споразумом, захтевима 
послодавца и правилима конкурса (Факултет задржава право да у случају великог интересовања 
ограничи прјем кандидата са приоритетним правом уписа, с тим да прими најмање једног 
полазника од сваког послодавца/заинтересоване организације са којим има закључен Споразум).  

 

 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 78.500,00 РСД (словима: седамдесет осам хиљада и пет стотина 
динара) 
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ПРИЈЕМ КАНДИДАТА  
 

 Пријављивање кандидата се спроводи путем електронске поште, слањем електронских копија 
потребних докумената на мејл:  kps.konkurs@fb.bg.ac.rs. Пријем докумената почиње 01. јула у 
9 часова и траје до 15. јула у  поноћ. Пријаве које стигну пре или после предвиђеног рокa 
неће бити разматране. 

 Позивамо заинтересоване послодавце/друге организације да, у периоду од данас до 25. јуна, 
пошаљу писма о заинтересованости за закључење споразума о приоритетном праву уписа 
за њихове запослене/чланове/ангажована лица.  

 
 Потребна документа за пријаву: 
 

1. Пријава за конкурс (преузети са линка, одштампати, попунити, потписати и послати 
скенирану верзију – ПРИЛОГ), 

2. Диплома о завршеној четворогодишњој средњој школи или диплома којом се потврђује 
стечено високо образовање 

3. Извод из матичне књиге рођених. 
 
 

  НАПОМЕНА: Документа се подносе у електронском облику (електронска копија 
оригиналног документа или оверене фотокопије) путем електронске поште (мејл: 
konkurs@fb.bg.ac.rs)  

  
 Јединствена ранг листа биће објављена 16.07.2021. године после 10.00 часова на интернет 

страници Факултета безбедности. 

 Кандидат може да уложи жалбу на листу у року од 24 часа од објављивања листе на 
интернет страници Факултета безбедности. О жалби одлучује декан, у року од 24 часа од 
пријема. Одлука декана је коначна. 

 Коначна ранг листа биће објављена након истека рока за жалбу и одлучивање по жалби, на 
интернет страници Факултета безбедности. 

 
 
НАПОМЕНА О ПРИКУПЉЕНИМ ПОДАЦИМА: Лични подаци које је кандидат дао се прикупљају 
и обрађују у складу сa законом и ради извршавања законских обавеза Факултета, а користиће се за 
потребе рангирања, уписа, генерисања статистичких података и достављања тражених информација 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја и/или другом надлежном органу јавне власти 
и неће бити доступни неовлашћеним лицима. 
 
НАПОМЕНА О НАСТАВИ: Почетак наставе за уписане полазнике се очекује између 20. и 24. 
септембра 2021. године. Часови ће се одржавати два до три пута седмично, у вечерњим часовима 
(по правилу од 17ч) у просторијама Факултета и/или путем одговарајућих електронских платформи. 
Настава на Факултету траје три месеца.  
Стручна пракса почиње након завршетка наставе на Факултету и одвијаће се у просторијама 
наставне базе – у Служби Повереника за заштиту података о личности и слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, као и преко одговарајућих електронских платформи. Стручна 
пракса траје три месеца.       

 
 
 
 


