Упознат/а сам са одредбом чланна 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“
број:18/19), којом је прописано да у поступку по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена ециденција 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
неипходне за одлучивање органа, захтев за покретање посутпка ће се сматрати неуредним.
Поступак покрећем у сврху пријаве на Јавни конкурс за ангажовање лица на прикупљању
геопросторних података за канализацију и путну мрежу на пројекту “ Управљање јавном својином–
у циљу увећања прихода , одговорности и трансапарентности јавне управе и унапређења
економских услова у пословном окружењу ” који финансира Европска унија кроз програм Exchange 5, и тим
поводом дајем следећу

ИЗЈАВУ
I Сагласан/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 пријаву на Јавни конкурс у горе наведеном
тексту.
________________________
(ЈМБГ кандидата)
__________________________
(место и датум)

______________________
(потпис даваоца изјаве)

II Иако 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 података доставља):
1. уверење о држављанству;
2. потврду о пребивалишту;
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)
_____________________
1

_____________________
(потпис даваоца изјаве)

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број: 97/08, 104-/09- др.
закон, 68/12-одлука УС и 107/12), орган власти који обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада
неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса

