
БЕЗБЕДНОСТ 2/2021                                                                                                                                    89

Доц. др Весна БУХА  
Универзитет „Educons“, 
Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Београд 
Проф. др Мирослав БЈЕГОВИЋ  
Универзитет „Educons“, Факултет за студије безбедности, Нови Сад 
Проф. др Рада ЛЕЧИЋ  
Универзитет „Educons“, 
Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Београд

ДОИ: 10.5937/bezbednost2102089B
УДК: 005.8:327.8  005.8:351.78

Прегледни научни рад
Примљен: 13. 4. 2021. године

Ревизија: 5. 7. 2021. године
Датум прихватања: 7. 9. 2021. године

Дигитално доба – изазов за пројектног менаџера  
у безбедносним организацијама

Апстракт: Дигитално доба донело је велике изазове органи-
зацијама. Нове технологије, методологије и производи захтевају 
компетентног пројектног менаџера који је у стању да одговори на 
захтеве дигиталног доба. Тако су циљеви овог рада: анализа реле-
вантног теоријског контекста, анализа неопходних компетенција 
пројектног менаџера и сагледавање његове позиције и деловања 
у организационом оквиру, а посебно у организацијама које се баве 
безбедношћу. Такође, рад се бави анализом модела DevSecOps који 
имплементира безбедност у оквиру ИТ праксе. Резултати приказа-
них истраживања указују на чињеницу да укупан број послова које 
обавља пројектни менаџер показује глобални раст у квантитатив-
ном и квалитативном смислу. Истраживање развојa људских ресур-
са у области пројектног менаџмента разликује иноваторе од тра-
диционалиста. Иноватори су у доба глобализације дали приоритет 
обукама из безбедности. Следе теме тржишта, наука о подацима, 
иновативни начини понашања и колаборативно лидерство. Прика-

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ



90                                                                                                                                     БЕЗБЕДНОСТ 2/2021

зана је студија случаја која разматра кораке изградње новог про-
извода у области ИТ са имплементираним активностима које пру-
жају адекватан ниво безбедности. 

Кључне речи: пројектни менаџмент, компетенције, безбед-
ност, ИТ производ, дигитално доба.

Увод

Имајући у виду чињеницу да живимо у времену глобализације, 
у том контексту безбедност такође постаје универзални изазов. 
Јављају се круцијална питања – како мале државе могу да сачувају 
свој идентитет у глобалном друштву када се суочавају са пробле-
мима концентрације новца и моћи код малог броја људи; улога ме-
дија у процесу глобализације; аспекти потрошачког друштва и др. 
Дакле, јасно је да проблем рада и постизања циљева безбедносних 
структура јесте процес иманентан сваком цивилном друштву, па 
тако и друштву у дигиталном добу.

Сходно актуелној дигитализацији, евидентна је потреба да се 
брзо и ефикасно одговори на промене које учестало долазе и које за-
хтевају увођење нових технологија, методологија и решења. У скла-
ду са захтевима новог доба, пројектни приступ евидентно има фле-
ксибилан и актуелан однос према проблемима, што га у пракси често 
чини адекватним и применљивим. Пројектни менаџер је ангажован 
на иницирању, планирању, имплементацији и контроли реализације 
пројекта. Стога се настоји да се у овом раду сагледају постојећи те-
оријски оквири, као и организационе и безбедносне структуре које 
се срећу у пракси, и да се анализирају могуће адекватне позиције 
компетентног пројектног менаџера у датим оквирима.

Посао и компетенције пројектног менаџера

Глобализација у дигиталном добу довела је до кључних проме-
на XXI века. Убрзани развој савремених технологија у великој мери 
је променио пословање. Оно је великим делом, или за одређене сег-
менте пословања, готово у потпуности постало електронско. 

У времену у коме су целоживотно учење, рад са талентима и 
унапређење компетенција неспорни, постоји потреба да се у орга-
низационом смислу превазиђе status quo као опција. Одговоре на 
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актуелне промене може дати само компетентна особа која поседује 
знања и вештине модерног доба. Потребно је да људски ресурси 
спремно дочекају промене. Напори су усмерени ка развоју/уна-
пређењу компетенција и мапирању оних подручја која се сматрају 
кључним за будуће деловање.

У савременим условима пословања велики број организација се 
одлучује да примени пројектни приступ. АЕГ (Anderson Economic 
Group) и ПМИ (Project Management Institute) анализирали су прилике 
за запошљавање пројектних менаџера и даљи могући растући тренд 
(АЕG, PMI, 2017). Анализа и предикција вршене су на представни-
цима растућих тржишта у 11 земаља на пет континената (Слика 1).

Слика 1. Стање и пројекција послова пројектних менаџера 
у 2017. и 2027. години

Процене су да ће, уколико се настави садашњи растући тренд, 
укупан број послова за област пројектног менаџера бити увећан го-
тово за трећину (33%) до 2027. године. 

У области пројектног менаџмента, бројне студије и радови по-
казују процесе стицања формалних компетенција од почетних до нај-
виших нивоа. Исто тако, могуће је бавити се потребама за различи-
тим сертификационим програмима, обукама, лиценцама и сл. Међу-
тим, свакако је значајно указати на „ПМИ троугао талената“ (Слика 
2), који приказује кључна знања и вештине које пројектни менаџер 
треба да поседује како би обављао послове из ове групе занимања.
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Слика 2. ПМИ троугао талената

Троугао који ПМИ нуди као модел описује садржај основних 
компетенција које се сматрају неопходним за обављање послова у 
овој области.

Табела 1. Структура ПМИ троугла талената 
Технички пројектни 

менаџмент
Стратешки и бизнис 

менаџмент Лидерство

Агилне праксе Brainstorming
Управљање реализацијом и 
бенефитом

Прикупљање и 
модификовање 
података

Саветовање и менторство Пословна оштроумност

Управљање зарађеном 
вредношћу Управљање конфликтом Бизнис модели и структуре

Влада Емоционална интелигенција Компетитивна анализа
Управљање животним 
циклусом Утицање

Однос са потрошачима и 
сатисфакцијом

Менаџмент 
перформанси Интерперсоналне вештине

Знања и стандарди из 
друштвено-економских поља

Управљање низом 
захтева Слушање

Усаглашеност са законом и 
регулативом

Управљање планом Преговарање Свест о тржишту и условима

Менаџмент обима Решавање проблема
Операционално 
функционисање

Време, буџет и 
трошкови извршења Формирање тима

Стратешко планирање, 
анализа и усаглашавање

На основу понуђених аспеката сматра се да ће пројектни ме-
наџер, овако опремљен знањима и вештинама, бити у стању да ини-
цира и планира пројекте са јасним обимом и људским, финансијс-
ким и материјалним ресурсима. Такође, моћи ће да их адекватно 
имплементира, функционишући оперативно уз поштовање закона 
и регулативе. Током читавог тока пројекта, лидерске вештине ће му 

Дигитално доба – изазов за пројектног менаџера
у безбедносним организацијама



БЕЗБЕДНОСТ 2/2021                                                                                                                                    93

у великој мери значити да формира тим, изгради адекватне односе 
у њему и води га ка циљу. Након завршетка пројекта сагледаваће 
исходе и реализоване циљеве, евентуално кориговати одређене ас-
пекте и пружити препоруке за рад на другим пројектима.

Глобално истраживање (САД, Канада, Бразил, Велике Бри-
танија, Француска, Немачка, Кина, Индија, и Аустралија) које је 
спровео „Форестер консалтинг“ (FC, PMI, 2018) за потребе ПМИ-ја 
указује на најпотребније обуке у области пројектног менаџмента 
по мишљењу испитаника. Рађено је на узорку од 469 стручњака за 
људске ресурсе и десет пројектних менаџера.

Групу испитаника истраживачи су генерално поделили на оне 
који се могу сматрати иноваторима и оне који се држе традицио-
налног односа према послу/активностима. Сходно подели по под-
групама, појавила се и разлика у процени тога које обуке су им по-
требне за њихов даљи развој (Слике 3 и 4).

Слика 3. Пет најпотребнијих обука – иноватори

Слика 4. Пет најпотребнијих обука – традиционалисти
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Иноватори сматрају да су им потребне обуке које су везане за без-
бедност, тржиште, науку о подацима (Big Data, Data Management, 
Analytics) и иновативне начине понашања, као и оне које би раз-
вијале вештине колаборативног лидерства и др. С друге стране, 
традиционалисти дају приоритет интерперсоналним вештинама, 
сазнањима о потрошачима, легислативи, вештинама управљања 
променама и развојним вештинама (Web, Mob app., User Interface).

Добијени подаци показују да иноватори у доба глобализације 
дају приоритет обукама из безбедности (чак 43%), а традиционали-
сти интерперсоналним вештинама (37%).

Организација људских ресурса и пројекат

Разматрајући циљеве пројекта и активности које је потребно 
реализовати, долази се до фазе организације. Потребно је правим 
људима доделити праве послове. Како је пројекат специфичан и 
непоновљив подухват, ту је уједно прилика да чланови тима реа-
лизују и сопствене персоналне, специфичне циљеве, ангажујући 
своје компетенције и искуства. Стога је потребно груписати посло-
ве, појединце који располажу одговарајућим компетенцијама и ме-
наџере пројекта. Послови се групишу у целине које имају своје ос-
нове у технолошком и функционалном смислу. 

У пројектном тиму кључну улогу, поред пројектног менаџера, 
имају програмски и портфолио менаџер, као и остали чланови (Јова-
новић). Пројектни менаџер управља целокупним пројектом и води 
пројектни тим ка реализацији постављених пројектних циљева. Про-
грамски менаџер се бави управљањем које се односи на групу проје-
ката који би у одређеној међузависности могли показати могућност 
постизања квалитета више у односу на појединачне пројекте. Порт-
фолио менаџер има улогу да разматра програме и потпрограме, који 
могу бити делом слични, сходно усмерености ка генералним циље-
вима, мисији и визији организације, али могу и показивати одређе-
не разлике. Тако се врши концептуално груписање оних пројеката 
који се истински „преплићу“, те се у том смислу могу сагледавати 
заједнички и у међудејствовању. Остали чланови пројектног тима 
могу бити експерти из различитих области. Они поседују знања из 
пројектног менаџмента, познају различите садржаје, методологије, 
алате и технике и делују у складу са циљевима пројекта.
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Организација се може формирати на основу (Јовановић, 
2009): производа, функција, процеса, територија, дивизија, стра-
тешких пословних јединица, иновативности, контингенцијских 
принципа и др.

Када се пројекат реализује у организацији функционалног типа, 
пројектни менаџер ангажује постојеће запослене на пословима унутар 
функционалних јединица, како би реализовао активности на пројекту. 
Пројектна организација подразумева конципирање и структурирање 
активности и формирање тима који ће радити на њиховој реализацији.  
Обично се користи при реализацији војних, грађевинских, ин-
жењерских и истраживачко-развојних пројеката. Када се пројек-
том бави организација која већ има своју дефинисану структуру, 
формира се пројектни тим у оквиру посебне јединице. Матрична 
организација представља одређену комбинацију функционалног и 
пројектног модела организовања. Организације обично не поседују 
довољно људских ресурса, тако се они на известан начин „деле“, 
односно обављају и постојеће послове у организацији и активности 
на пројектима у којима учествују.

Безбедносне организације и пројекти

Процес конвергенције Србије у правцу заједничке европске 
домовине императив је који важи, поред осталог, и за безбедносне 
организације, и зато образовање изнова представља круцијално 
питање – питање унапређења различитих поља компетенција као 
и поља пројектног менаџмента. Процес приближавања ЕУ одвија 
се и на нивоу националног система безбедности, што се рефлек-
тује и у низу пројеката који су реализовани (МУПРС). Неки од тих 
пројекта су:

1.  ЕУИПА пројекти: а) Имплементација Стратегије за интегри-
сано управљање границом у Републици Србији; б) Реформа 
полиције: унутрашња контрола; ц) Развој информационог 
система за контролу државне границе, и др.;

2.  Пројекти који су финансирани из фондова Уједињених нација 
и Европске комисије; програм сарадње укључује 12 пројеката: 
„Хемијски, биолошки, радиолошки и нуклеарни (ХБРН) Цен-
три изврсности (СоЕ) за регион Југоисточне Европе, Јужног 
Кавказа, Молдавије и Украјине – иницијативе ЕУ“;
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3.  Пројекти на нивоу билатералне сарадње са Краљевином 
Шведском: а) Представљање модерног концепта управљања 
људским ресурсима у МУПРС; б) Развој капацитета за стра-
тешко управљање у МУП; ц) Подршка стратешком развоју 
информационо-технолошког (ИТ) система МУП-а и др.

Аутор Мијалковић описује национални систем безбедности као 
„форму организовања и функционисања државе и друштва у спро-
вођењу превентивних, репресивних и санационих мера и радњи који-
ма се референтне националне вредности и интереси достижу/оства-
рују, унапређују, омогућава њихово уживање и штите од безбедносних 
изазова, ризика и претњи, односно ревитализују уколико су угрожени“.

Национални систем безбедности Републике Србије дели се на 
државни (војни, полицијски, правосудни, спољнополитички и еко-
номски) и недржавни сектор безбедности (непрофитне невладине 
организације и профитне безбедносне агенције, тзв. индустрије 
безбедности). Људски ресурси националног система безбедности 
функционишу у складу са Уставом Републике Србије, законом и 
подзаконским и општим актима, поштујући правила струке у којој 
делују, при чему су непристрасни и политички неутрални.

Безбедносне организације настоје да одржавају висок квали-
тет, који подразумева модернизацију технологије и опреме за обез-
беђење, као и унапређење квалитета услуга људских ресурса. За 
организације овог типа веома је значајан кризни менаџмент. Јова-
новић дефинише кризни менаџмент као специјализовану дисци-
плину менаџмента која се бави истраживањем и дефинисањем на-
чина како да се избегну кризне ситуације и да се умање последице 
кризе. Криза може настати из политичких, економских, природних, 
енергетских, војних, тржишних и организационих разлога. Кризе у 
дигиталном добу попримају нове или у неку руку измењене карак-
теристике. Боин и Лагадек (2002) говоре о следећим карактеристи-
кама модерних криза:

•  имају глобалне последице и рефлектују се на велики број људи;
•  велика економска цена надмашује могућност класичног сис-

тема осигурања;
•  генерички и комбиновани проблеми утичу на виталне ресурсе;
•  динамика попут лавине услед мноштва резонантних феномена;
•  системи за ванредне ситуације неадекватно реагују на диги-

талне изазове;

Дигитално доба – изазов за пројектног менаџера
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•  конвергенција – јавља се велики број организација и актера 
који реагују;

•  криза има пролонгирано трајање са озбиљним претњама;
•  јавља се екстремна несигурност;
•  јављају се проблеми са комуникацијама на свим нивоима;
•  значајне опасности свих врста.
Деловање менаџмента у правцу решавања кризних ситуа-

ција односи се на њихово спречавање или последично деловање 
које има тенденцију отклањања узрока кризе или умањења њеног 
дејства на функционалност. Најпре је неопходно препознати мо-
гуће кризне ситуације и анализирати и планирати одређене акције 
у адекватном правцу. Након спровођења предвиђених активности 
ради се на праћењу даљих токова и контроли онога што је спрове-
дено. Дакле, a priori треба имати у виду специфичне ситуације у 
којима се обављају пословни процеси или пројектне активности у 
области безбедности, које се везују и за различито узроковане кри-
зне ситуације.

Улагања у људске ресурсе односе се на одржавање спремности 
и физичко-техничке оспособљености запослених, као и на њихово 
унапређење у области безбедности, али и на пољу других дисци-
плина које омогућавају квалитетно обављање текућег посла или 
његовог иновирања. Физичко-техничка безбедност дипломатских 
тела строго је дефинисана прописаним интернационалним стан-
дардима (број чланова, техничка опремљености др.), а политика 
је мирнодопска. Деловање у правцу развоја компетенција људских 
ресурса у складу је са међународним стандардима и дефинисаном 
мисијом (МУПРС): „Стварање и развијање свих неопходних усло-
ва, нормативних, организационих, људских и материјалних прет-
поставки за континуирано привлачење, задржавање и развој моти-
висаних и компетентних службеника.“

Примењује се стандард SRPS ISO/IEC 27001:2015, у контексту 
Закона о информационој безбедности, као и SRPS ISO 9001:2015 
и други. Стандард су објавиле Међународна организација за 
стандардизацију (ISO) и Међународна електротехничка комисија 
(IEC) под заједничким називом ISO/IEC 27001:2013. Он описује 
како управљати безбедношћу информацијама у организацијама. 
Омогућава усаглашавање са најбољом међународном праксом у 
области безбедности информација и са законодавством, систем-
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ску заштиту у области информационе безбедности, смањење ри-
зика од губитка информација, одговорност свих запослених за 
безбедност информација, клијената и пословних партнера, бољу 
максималну позицију на тржишту, конкурентност, веће економ-
ске могућности и финансијску добит. Постижу се кључне пред-
ности: задовољавање правних захтева, остваривање маркетинш-
ке предности, нижи трошкови услед спречавања сигурносних 
инцидената, боља организација. Стандард се не односи само на 
ИТ сигурност (firewall, вируси и др.), већ и на управљање проце-
сима, правну заштиту, управљање људским ресурсима, физичку 
заштиту и др. Систем менаџмента безбедности састоји се од низа 
докумената: Пословник безбедности информација, Процедуре, 
Инструкције, Записи.1

Рад на пројектима из безбедности не само да подразумева 
брижљив одабир модела функционисања већ представља шансу 
више у реализацији различитих исхода и интереса. Стога се бри-
га о људским ресурсима националне безбедности реализује кроз 
усвајање модерног концепта управљања људским ресурсима, који 
ће професионално одговарати на своје задатке. Своје компетен-
ције унапређиваће у складу са потребама посла и пројеката које 
обављају, као и са концептом развоја и напредовања запослених и 
нивоа њихове високе ефикасности.

Увођење компоненте безбедности  
у софтверске развојне моделе

Појмовно одређење DevOps и DevSecOps

У борби за конкурентску предност, брзину, агилност и безбед-
ност поставља се питање у којој мери су сличности/разлике између 
DevOps и DevSecOps одлучујуће за одабир одређеног модела.

DevOps је вишефункционални појам (Белгија, 2009) који у 
суштини обухвата развој (Development) и операције (Operations). 
Описује се као сет пракси које аутоматизују процесе између развој-
них и опeративних тимова за изградњу, тестирање и реализовање 
брзих и поузданих софтверских решења.

1  ISO/IEC 27001, Information security management, https://www.iso.org/isoiec-27001-
information-security.html
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Пример: ТПС (Toyota Production System) описује овај систем 
као производњу уједначеног квалитета, тачно на време, уз изворни 
ниво квалитета, континуирано унапређење операција и развој.

DevSecOps (Development, Security, Operations) – проширење 
или еволуција DevOps (D. Shackleford) чија је сврха интегрисање 
сигурносних контрола и процеса у софтверски развојни циклус 
DevOps, што се постиже промовисањем сарадње између сигурнос-
них, развојних и оперативних тимова (V. Mohan, L. B. Othmane). У 
литератури се, поред наведеног, могу наћи и термини SecDevOps и 
DevOpsSec.

Пример: Deloitte описује DevSecOps као конституисање дефи-
нисаних улога и одговорности, као императив вишефункционалних 
тимова, што води ефикасности. Увођењем специфичних полити-
ка и процедура DevSecOps омогућавају се праћење темпа развоја 
апликација у развојном окружењу, аутоматизација сигурности и 
редуковање рањивости и броја грешака насталих људским радом. 
Аутоматски траг ревизије током животног циклуса развоја соф-
твера омогућава извештавање о нивоу постигнуте усклађености. 
Могућношћу примања непрекидних повратних информација о 
безбедносним показатељима континуирано се ради на унапређењу 
безбедности одлучивања и притом остаје у развојним токовима. 
Овакав приступ омогућава: коришћење отворених извора података, 
праћење сигурности извора, аутоматизацију, анализу ризика, холи-
стички приступ безбедности и проактивни мониторинг.

Упоредна анализа DevOps и DevSecOps модела

DevOps се посматра као развој који омогућава како иновативне 
производе и решења, тако и могућност отклањања неких недоста-
така односно унапређење. Ипак, сматра се да овај модел не пру-
жа увек адекватне и сигурносне приступе. Стога се уводи безбед-
ност, што модел трансформише у DevSecOps. Као кључне аспекте 
у којима ови модели имају сличности и разлике, аутори Мирбакен 
(Myrbakken) и Коломо-Паласиос (Colomo-Palacios) наводе: културу, 
аутоматизацију, мерење и дељење.

У погледу културе, DevOps посматра развојне тимове и тимо-
ве који се баве операцијама, од самог старта, кроз сарадњу и као 
носиоце сопствене одговорности за испоруку софтвера крајњим 
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корисницима. DevSecOps подразумева сарадњу и са тимовима за 
безбедност који подржавају културу окренуту развоју, безбедности, 
операцијама и њиховом интегрисаном деловању на раду. Тимови 
од планирања имају интеракцију и учествују у креирању заједнич-
ких уверења о развоју у коме свако може прихватити део сопствене 
одговорности. Тако постављен концепт тима наставља се током им-
плементације и контроле.

Са становишта аутоматизације, DevOps карактеришу брза 
испорука производа, могућност тестирања и примене, окрену-
тост крајњим корисницима, који пружају повратне информације 
(feedback). DevSecOps у погледу аутоматизације настоји да пружи 
безбедносни одговор који не успорава реализацију активности 
DevSec, али поспешује сигурност и иде „у корак“ са развојем. 

За потребе мерења, DevSec модел је обезбеђивао информације 
о профиту, учинку, ефектима нових верзија на стабилност систе-
ма и др. Употребом DevSecOps могле би се детектовати одређене 
претње и потенцијални ризици и рањивости софтвера.

У погледу дељења, DevOps тимови деле знање, алате и технике 
за управљање процесима који су предмет рада. DevSecOps тимови 
деле проблеме и потенцијалне опасности операција и софтвера и 
налазе решења или унапређења која ће процес учинити безбедним.

Архитектуру микросервиса је могуће применити у контексту 
DevSecOps. Утицала је на бржи развој апликација, где се велики и 
сложени системи раздвајају на једноставне и независне који функ-
ционишу по пројектном принципу. Сваки од микросервиса има 
једну сврху односно функцију. Овакав приступ веома је допринео 
укупној агилности ИТ тимова који могу спровести веома брзе про-
мене. Софтверски контејнери омогућавају разградњу апликација на 
микросервисе. У контејнере се пакују делови који садрже компо-
ненте – софтвер, системске библиотеке и системске датотеке које 
су потребне за покретање услуге. Стога би DevSecOps могао до-
вести до интеграције и већег нивоа безбедности. Модел DevSecOps 
нуди померање безбедносног аспекта са краја процеса на почетак. 
Односно, од планирања, преко имплементације до контроле, може 
унапредити безбедност не угрожавајући притом агилност развоја.

Дигитално доба – изазов за пројектног менаџера
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Студија случаја

Пословна пракса показује да са растом дигитализације и броја 
послова који се обављају на даљину расте и потенцијални ризик од 
злоупотребе различитих информација, односно сајбер напада. По-
стоји потреба за очувањем аутентичности и сигурности информа-
ција – сајбер безбедност. Рад на очувању безбедности информација 
постаје сложенији сходно иновативним софтверским решењима и 
технологијама. Безбедност информација постала је неопходан за-
хтев током коришћења одређених технологија. Исто важи и за рад 
на превенцији потенцијалних проблема и превазилажењу ризика, 
као и за обуку запослених, чија знања и вештине треба да прате 
„корак“ развоја у пословању и ИТ.

Сходно наведеном, разматра се пројекат који третира животне 
фазе новог ИТ производа током којих је интегрисан аспект безбед-
ности. Реч је о пројекту који су представили Сантјаго Комеља-Дорда 
и сарадници (Santiago Comella-Dorda et al., 2020): „Агилни, поуздан 
сигуран, усклађен ИТ: испуњава обећања DevSecOps“ (Слика 5). 

Слика 5. Развој производа у ИТ – DevSecOps

Развој производа у области ИТ – DevSecOps:
•  Планирање и дизајн: Агилни тимови су свесни, поред генерал-

не пројектне и сопствене одговорности, и аспекта безбедно-
сти, а експерти за безбедност су део тима од почетка. Тимови 
препознају претње током свих значајних напора. Ставке које 
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су креиране структурирају се у позадини по приоритетима и 
прате како би се испунили захтеви у погледу сигурности и по-
узданости. Унапред је одобрен сигурносни дизајн архитектуре 
за имплементацију.

•  Кодирање: Примењује се мониторинг у реалном времену како 
би се обезбедили циљеви који су идентификовани у односу на 
потенцијалне безбедносне проблеме. Детекција упада обично 
може бити усмерена ка мрежи или хосту (host). Провера ваља-
ности и прикупљање доказа су аутоматизовани.

•  Функционисање: Програмери унапређују своје вештине у пра-
вцу сигурних и флексибилних пракси кодирања. Патерн коди-
рања употребљив је више пута у погледу компоненти и микро-
сервиса који су развијени да унапреде безбедност и агилност.

•  Ревизија: Безбедност се прегледа (ревизија) као део сваког ре-
ализованог спринта или кода. Алати за аутоматизовану ана-
лизу кода (SAST) користе се за потврду сигурности. Старији 
програмери као експерти сигурног кодирања врше рецензије.

•  Тест: Чланови агилних тимова су развили безбедносне тесто-
ве. Аутоматско испитивање уласка (DST, IAST) део је процеса 
развоја.

•  Развој: Инжењерски тимови прогресивно раде на унапређењу 
пута производње. Безбедна хостинг (hosting) средина „као 
код“ обезбеђује ефикасност и репетитивност. Снажна енкри-
пција и аутентичност су уграђене.

Употреба DevSecOps примењује се при креирању иновативног 
производа у области ИТ. Како се обезбеђује сваки од корака жи-
вотног циклуса изградње новог производа, током реализације се 
препознају потенцијални ризици у области безбедности и експерти 
који су део агилних тимова реагују у датој јединици времена. Тиме 
се смањује ризик, а повећавају флексибилност и ефикасност чита-
вог тима. Представљени модел се третира као могућност побољ-
шања перформанси производа, ефикасности и поједностављења 
контроле без повећања ризика.

Пројекти мултидисциплинарног карактера и високе сложености 
захтевају тимове који поседују адекватне компетенције путем којих 
могу одговорити на сложене захтеве пројектних активности. Ас-
пект безбедности се притом подразумева и имплементира се током 
реализације пројекта.

Дигитално доба – изазов за пројектног менаџера
у безбедносним организацијама
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Одговорити потребама корисника услуга, на глобалном нивоу, 
прави је изазов. Неке од компанија се одлучују да, иако делују гло-
бално, фокус усмеравају на кориснике са локалног хостинг окру-
жења. Стога је формирање пројектних, агилних тимова, поред доса-
дашњих сазнања о компетенцијама, поводом рада на иновативним 
ИТ пројектима са адекватном безбедношћу, изнова прави изазов.

Закључак

Дигитално доба намеће императив у погледу образовања ком-
петентног пројектног менаџера како би се функционисало ефикас-
но у области иницирања, планирања, имплементирања и контроле 
реализације пројекта. 

Формирање агилних тимова је адекватан одговор на изазове и 
ризике дигиталног доба. Тимови у безбедносним организацијама 
често делују у кризним ситуацијама, што подразумева примену 
кризног менаџмента.

Континуирано образовање је нужан услов развоја људских ре-
сурса и одвија се у виду формалног, неформалног и информалног 
образовања. У садржинском смислу подразумева рад у оквиру више 
различитих области које покривају пројектни менаџмент. Предста-
вљена истраживања нуде увид у потребе за пословима пројектног 
менаџера, потребе појединаца за обукама које заједно са стратеш-
ким плановима чине палету могућих области даљег развоја људ-
ских ресурса на овом подручју.

Модел DevSecOps који је приказан у раду пружа резултате у 
смислу иновативности, детектовања ризика, решавања проблем-
ских ситуација, аутоматизације и др. Обезбеђује сигурност дело-
вања у реалној јединици времена, уместо последичног реаговања. 
Постаје занимљиво истраживачки приступити ефектима који се 
могу регистровати у пракси у пословном окружењу и раду са ко-
рисницима, како би се откриле најбоље праксе DevSecOps модела. 

У време виртуелне реалности, вештачке интелигенције и ИТ 
иновација различитог типа, компонента безбедности и сагледавање 
мере и простора коришћења датих иновација свакако је неопходна.

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ
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Digital Age - A Challenge for Project Managers 
in Security Organizations

Abstract: The digital age has brought great challenges to 
organizations. New technologies, methodologies, and products require 
a competent project manager who is able to meet the requirements 
of the digital age. Thus, the aim of this paper is: an analysis of the 
relevant theoretical context, the necessary competencies of the project 
manager, consideration of his position and actions in the organizational 
framework, and especially in organizations dealing with security. 
Also, the paper deals with the analysis of the model DevSecOps that 
implements security within IT practices. The results of the presented 
research indicate the fact that the total number of jobs performed by the 
project manager shows global growth in quantitative and qualitative 
terms. Research on human resource development in the field of project 
management distinguishes innovators from traditionalists. Innovators, 
in the age of globalization, have given priority to security training, 
followed by market topics, data science, innovative ways of behaving, 
and collaborative leadership. A case study is presented, which considers 
the steps of building a new product in the field of IT with implemented 
activities that provide an adequate level of security.

Keywords: Project management, competencies, security, IT product, 
digital age.
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