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ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗОВАНОЈ ОБУЦИ 

„ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ТАЈНОСТ ПОДАТАКА” 

 

Служба за управљање људским ресурсима организoвала је обуку на тему „Заштита 
података о личности и тајност података”. Обука је одржана 21. октобра 2021. године, у згради 
Аутономне покрајине Војводине. 

Тематске целине које су обрађене: правни оквир и начела Закона о заштити података о 
личности,  прикупљање, обрада, анализа и чување података о личности у складу са законском 
регулативом, права лица и обавезе руковаоца података о личности, надзор над спровођењем 
Закона о заштити података о личности, однос Закона о заштити података о личности и других 
закона, Закон о заштити података о личности, кораци за успешну и делотворну имплементацију 
Опште уредбе о заштити података (GDPR), појам тајних података и њихова заштита, утврђивање 
степена тајности и право приступа тајним подацима. 

Обуку је реализовао Златко Петровић, помоћник генералног секретара - Сектор за надзор у 
Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, уписан у 
Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну 
управу. 

 

Ради поштовања прописаних мера заштите од заразне болести COVID-19, број учесника на 
обуци био је ограничен. Присуствовали су службеници из девет различитих покрајинских органа.                                                    

Оцењујући обуку, с обзиром на њен садржај, темпо и начин излагања, практичну 
применљивост информација са обуке и ниво интерактивности, учесници су дали просечну оцену 
4,83.  

Резултати евалуације показују да су се учесницима највише допали: примери примене 
закона у пракси, појашњење појмова, безбедност података, лице овлашћено за заштиту 
података, применљивост, историјат настанка закона, веб сајт Агенције за приватизацију. 

Највећи део учесника изјаснио се да је обука у потпуности испунила њихова очекивања. 
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Предавач, Златко Петровић, оцењен је просечном оценом: 5,00.         

„Целокупно излагање – 5.”    
„Јасно и занимљиво.”     
„Елоквентан, актуелан, сажет”     
 
Оцењујући организацију обуке, учесници су дали просечну оцену 4,91.    
 
 

 

 

Резултати улазно-излазног теста за целу групу показују да је просек успешности за улазни 
тест 68%, а за излазни 83%.   


