
 
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Обука менаџера заштите података о личности 

Назив предмета: Безбедносни менаџмент у заштити података о личности 

Наставник/наставници: Светлана Станаревић, Горан Мандић, предавач са стране 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да полазнике упозна са безбедносном димензијом процеса прикупљања, обраде, чувања 

и заштите података о личности и оспособи га за самосталну примену знања и вештина безбедносног 

менаџмента 

 

 

Исход предмета  

Исход изучавања предмета се огледа у: овладавању вештинама и знањима безбедносног менаџмента у 
области заштите података о личности; оспособљавању за разумевање и сагледавање различитих 

димензија процеса прикупљања, обраде, чувања и заштите података о личности; развијању способности 

за самостално осмишљавање и примену мера безбедносне заштите података о личности; развијању 

смисла за холистичко сагледавање проблема безбедности личних података у великим системма; 

оспособљавању за примену комбинованих мера физичко-техничке, организационе, кадровске, 

административне  и персоналне заштите података; стицању стручних знања потребних за самосталну 

израду и имплементацију интерних аката, процедура и мера. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основе безбедносног менаџмента. Безбедносни менаџмент и заштита података. Специфичности процеса 

прикупљања, обраде, чувања и заштите података о личности. Димензије процеса заштите података о 

личности. Организациони и кадровски аспекти заштите података о личности. Адмминистративна и 

персонална безбедност. Интерни акти у заштити података о личности. Појам, значај и врсте 

безбедносних процедура у заштити података о личности. Улога и значај домаћих и међународних 

стандарда. Физичка заштита података. Технички системи заштите. Методи изградње оптималног система 

физичко-техничке заштите података о личности. Различити приступи у осмишљавању система физичко-

техничке заштите података о личности. Значај интерне сарадње. Сарадња са надлежним телима и 

органима и безбедност података. Међународна сарадања и међународна размена података. Посебности 

процеса дигиталне заштите података. Безбедносна култура и заштита података о личности. Значај 

едукације у области подизања безбедносне културе и свести. Безбедносна култура као основ 

безбедносног менаџмента. 

Практична настава 

Студије случаја – самостално решавање практичних задатака и хипотетичких случајева, симулације и 

израде сценарија на задату тему из области безбедности личних података. 

Семинари – дискусије и панели о значају безбедносне  димензије заштите података о личности.. Анализа 

различитих метода и механизама за унапређење безбедности података о личности.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум, радионице и семинари. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 


