
 

 

 
 
 
 

 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Број кредита 

Фонд 
часова 

НБ.4.37/1 Изборни VIII ЕСПБ: 5 60/(3+1) 

 

 
 
 

Циљеви 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. 

 
  

План рада на наставном предмету 

Назив предмета: Пројектовање система заштите података 



П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица Број часова 
1. Врсте заштићених података (тајни подаци, пословне и 

професионалне тајне, подаци о личности, информације од 
јавног значаја); прописи у области заштите података 

3 

2. Механизми и процедуре заштите података 3 
3. Управљање заштићеним подацима 3 
4. Пројектовање система заштите података – основи 3 
5. Пројектовање система заштите података – елементи система 3 
6. Технички елементи заштите података 3 
7. Менаџмент заштите података – структура система 3 
8. Менаџмент заштите података – принципи управљања и 

комуникације 
3 

9. Нормативни елементи заштите података – законска и 
подзаконска регулатива 

3 

10. Нормативни елементи заштите података – међународни и 
национални стандарди 

3 

11. Методологија пројектовања система заштите података 3 
12. Пројектовање система заштите података у великим 

привредним друштвима 
3 

13. Пројектовање система заштите података у јавним 
предузећима 

3 

14. Пројектовање система заштите података у малим 
предузећима и код предузетника 

3 

15. Пројектовање система заштите података у средњим 
предузећима 

3 

 

 
В Е Ж Б Е 
Недеља Тематска јединица Број часова 
1. Врсте заштићених података (тајни подаци, пословне и 

професионалне тајне, подаци о личности, информације од 
јавног значаја); прописи у области заштите података о 
личности 

1 

2. Механизми и процедуре заштите података 1 
3. Управљање заштићеним подацима 1 
4. Пројектовање система заштите података - основи 1 
5. Пројектовање система заштите података – елементи система 1 
6. Технички елементи заштите података 1 
7. Менаџмент заштите података – структура система 1 
8. Менаџмент заштите података – принципи управљања и 

комуникације 
1 

9. Нормативни елементи заштите података – управљање 
правним ризицима 

1 

10. Нормативни елементи заштите података – међународни и 
национални стандарди 

1 

11. Методологија пројектовања система заштите података 1 
12. Пројектовање система заштите података у великим 

привредним друштвима 
1 

13. Пројектовање система заштите података у јавним 
предузећима 

1 

14. Пројектовање система заштите података у малим 
предузећима и код предузетника 

1 

15. Пројектовање система заштите података у средњим 
предузећима 

1 

 
 



 

 

Облици извођења наставе Предавања, вежбе, презентације, консултације 

Начин оцењивања на 
предмету 

Предиспитне обавезе: 49 поена (активност у току 
предавања 35, практична настава 14)  
Усмени испит: до 51 поена 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Горан Ј. Мандић 
Е-mail: goran.mandic@fb.bg.ac.rs 
Консултације:  
четвртак од 11:00 до 13:00 
четвртак од 15:00 до 16:00 

 
 



ИСПИТНА ПИТАЊА 
Пројектовање система заштите података 

  
1. Подаци и информације као корпоративни ресурс  
2. Безбедност информација као сегмент корпоративне безбедности  
3. Врсте претњи информационој инфраструктури  
4. Субјекти претњи информационој инфраструктури  
5. Социјални инжењеринг – појам и начин извршења социјалног инжењеринга  
6. Социјални инжењеринг – процес напада социјалним инжењерингом  
7. Социјални инжењеринг – технике које користи социјални инжењеринг  
8. Социјални инжењеринг – узроци подложности социјалном инжењерингу  
9. Социјални инжењеринг – заштита података и супротстављање социјалном 

инжењерингу: 
10. Политика безбедности  
11. Правна димензија заштите података – правни оквир заштите тајних података  
12. Правна димензија заштите података – законска регулатива заштите пословне тајне  
13. Правна димензија заштите података – правни оквир заштите података о личности  
14. Правна димензија заштите података – правни оквир слободног приступа 

информацијама од јавног значаја 
15. Правна димензија заштите података – прописи у области информационе 

безбедности  
16. Правна димензија заштите података – интерни акти правног лица и процена 

правних ризика у заштити података 
17. Класификација података 
18. Безбедносна правила и процедуре и Свест о безбедности 
19. Физичко-техничка заштита 
20. Проактивне методе и мере у спречавању социјалног инжењерингa 
21. Реактивне методе и мере у спречавању социјалног инжењеринга 


