
 
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3.  Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по 

захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 

води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 

податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 

захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

Поступак покрећем ради учествовања на јавном конкурсу за попуњавање слободних радних места у  

у Aкционарском душтву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд и тим поводом дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. 
1
  

 

Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ, у складу са Законом о заштити података о личности, користи искључиво у 

сврху прикупљања података неопходних за учествовање на предметном Јавном конкурсу.  

 

 

          ..........................................                                      .............................................. 

       (ЈМБГ кандидата)                                                                           (Презиме и име)  

                   

 

..........................................                                                           ................................................ 

      (место и датум)                                                                                (потпис даваоца изјаве) 

 

 

II И ако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу сам/а за 

потребе поступка прибавити следеће податке (кандидат треба да заокружи шта од наведених доказа 

доставља):
 
 

 

1. Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 

2. Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 

3. Фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована; 

4. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању/сведочанства или 

уверења којима се потврђује стручна спрема/образовање у зависности од послова за које кандидат 

подноси пријаву; 

5. Уверење да је учесник конкурса неосуђиван; 

6. Уверење да се противучесника конкурса не води кривични поступак; 

7. Уверење о здравственој способности за послове за које се учесник конкурса/ кандидат пријављује; 

 

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем до 

истека рока за подношење пријаве, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

 

 

..........................................                                               ................................................ 

             (место и датум)                                                                                 (презиме и име) 

 

                                                                                                                ................................................. 

                                                                                                                   (потпис даваоца изјаве) 

                                                 
1 Ова Изјава сматра се пристанком лица у складу са чланом 12.став 1.тачка 1. и  тачка 3. Закона о заштити података о личности  

(„Сл. гласник  РС“, бр 87/2018). Сагласно одредбама члана 13. и 15.Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“; бр. 

87/18), орган власти обрађује податке  ако је обрада неопходна ради обављања послова надлежних органа и ако је прописана 

законом.   


