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Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање основних теоријских и 
практичних знања из области  пројектовања система 
заштите различитих врста података (тајних података, 
пословних и професионалних тајни, података о личности, 
информација од јавног значаја). 

Исход изучавања 
Овладавање знањима и вештинама потребним за стручно 
руковање заштићеним подацима и организацију, 
пројектовање и ревизију система њихове заштите. 

Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава 
У оквиру теоријске наставе студенти изучавају следеће 
садржаје: врсте заштићених података (тајни подаци, 
пословне и професионалне тајне, подаци о личности, 
информације од јавног значаја); механизми и процедуре 
заштите података; управљање заштићеним подацима; 
пројектовање система заштите података; елементи система 
заштите података; технички елементи заштите података; 
организациони елементи (менаџмент заштите података); 
логички елементи; нормативни елементи заштите података 
(законска регулатива, аутномно право, међународни и 
национални стандарди); методологија пројектовања система 
заштите података; пројектовање система заштите података у 
великим привредним друштвима и јавним предузећима; 
пројектовање система заштите података у малим и средњим 
предузећима. 
Практична настава  
У практичном делу наставе кроз вежбе и студијски 
истраживачки рад студенти имају прилику да стечена 
теоријска знања имплементирају кроз решавање практичних 
задатака, симулацију реалних пословних ситуација и 
упознавање са професионалним искуствима и добром 
праксом у овој области. 

 
 
 
 
 



 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Врсте заштићених података (тајни подаци, пословне и 
професионалне тајне, подаци о личности, информације од 
јавног значаја); прописи у области заштите података. 

 
3 

II Механизми и процедуре заштите података 3 
III Управљање заштићеним подацима 3 
IV Пројектовање система заштите података – основи 3 

V 
Пројектовање система заштите података – елементи 
система 

3 

VI Технички елементи заштите података 3 
VII Менаџмент заштите података – структура система 3 

VIII 
Менаџмент заштите података – принципи управљања и 
комуникације 

3 

IX 
Нормативни елементи заштите података – законска и 
подзаконска регулатива 

3 

X 
Нормативни елементи заштите података – међународни и 
национални стандарди  

3 

XI Методологија пројектовања система заштите података. 3 

XII 
Пројектовање система заштите података у великим 
привредним друштвима  

3 

XIII 
Пројектовање система заштите података у јавним 
предузећима 

3 

XIV 
Пројектовање система заштите података у малим 
предузећима и код предузетника 

3 

XV 
Пројектовање система заштите података у средњим 
предузећима 

3 

 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 

Врсте заштићених података (тајни подаци, пословне и 
професионалне тајне, подаци о личности, информације од 
јавног значаја); прописи у области заштите података о 
личности. 

 
1 

II Механизми и процедуре заштите података 1 
III Управљање заштићеним подацима 1 
IV Пројектовање система заштите података - основи 1 

V 
Пројектовање система заштите података – елементи 
система 

1 

VI Технички елементи заштите података 1 
VII Менаџмент заштите података – структура система 1 

VIII 
Менаџмент заштите података – принципи управљања и 
комуникације 

1 



IX 
Нормативни елементи заштите података – управљање 
правним ризицима 

1 

X 
Нормативни елементи заштите података – међународни и 
национални стандарди  

1 

XI Методологија пројектовања система заштите података. 1 

XII 
Пројектовање система заштите података у великим 
привредним друштвима  

1 

XIII 
Пројектовање система заштите података у јавним 
предузећима 

1 

XIV 
Пројектовање система заштите података у малим 
предузећима и код предузетника 

1 

XV 
Пројектовање система заштите података у средњим 
предузећима 

1 

 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијум, презентације, 
консултације 

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  50 поена (активност у току 
предавања 5, практична настава 15, колоквијум 30); 
испит: до 50 поена. 

Литература 
 
 

обавезна Мандић, Г., Путник, Н., Милошевић, М., 
Заштита података и  
социјални инжењеринг − 
правни,организациони и безбедносни 
аспекти, Универзитет у Београду - 
Факултет безбедности, Београд, 2017. 
 

допунска Кековић, З., Савић, С., Комазец, Н., 
Милошевић, М., Јовановић, Д., Процена 
ризика у заштити лица, имовине и 
пословања, Центар за анализу ризика и 
управљање кризама (204 стр.), Београд, 
2011, ISBN 978-86-84069-59-9, UDK 5334 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

доц. др Ненад Путник 
Е-mail: nputnik@fb.bg.ac.rs  
Консултације: уторак  од 11,00 до 13,00 
доц. др Младен Милошевић 
Е-mail: milosevic@fb.bg.ac.rs    
Консултације: понедељак  од 11,00 до 13,00 
 

 
 



 
  
ИСПИТНА ПИТАЊА 
 
 

1. Информација и податак - појмовно одређење  
2. Својства информација 
3. Врсте претњи информационој инфраструктури 
4. Субјекти претњи информационој инфраструктури 
5. Сајбер претње 
6. Социјални инжењеринг 
7. Политика безбедности 
8. Проактивне мере 
9. Реактивне мере 
10. Врсте заштићених података (тајни подаци, пословне и професионалне тајне, 

подаци о личности, информације од јавног значаја) 
11. Правни ризици и заштита података 
12. Правни оквир заштите тајних података 
13. Законска регулатива професионалних и пословних тајни 
14. Законска регулатива заштите података о личности  
15. Правни оквир слободног приступа информацијама од јавног значаја 
16. Прописи у области информационе безбедности 
17. Механизми и процедуре заштите података 
18. Управљање заштићеним подацима 
19. Пројектовање система заштите података – основи 
20. Пројектовање система заштите података – елементи система 
21. Технички елементи заштите података 
22. Менаџмент заштите података – структура система 
23. Менаџмент заштите података – принципи управљања и комуникације 
24. Нормативни елементи заштите података – управљање правним ризицима 
25. Нормативни елементи заштите података – међународни и национални 

стандарди  
26. Процена ризика у заштити података по методологији националног стандарда 
27. Појам ризика у области заштите података 
28. Идентификација опасности по систем података 
29. Класификација, анализа и оцена ризика 
30. Стратегије поступања са ризицима у области заштите података 
31. Механизми трансфера и редукције ризика 
32. Методологија пројектовања система заштите података. 
33. Пројектовање система заштите података у великим привредним друштвима  
34. Пројектовање система заштите података у јавним предузећима 
35. Пројектовање система заштите података у малим предузећима и код 

предузетника 
36. Пројектовање система заштите података у средњим предузећима 

 


