
 
 
  

Образац 1.- Изјава 
 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) којим 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 не изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретње поступка ће се сматрати 
неуредним. 

Поступак покрећем код Агенције за вођење спорова у поступку приватизације 
ради учешћа на јавном конкурсу за попуњавање радног места у Агенцији за вођење спорова у 
поступку приватизације – самостални саветник за правне послове у Сектору за правне 
послове и људске ресурсе и тим поводом дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

I  Сагласaн/а сам да Агенција за вођење спорова у поступку приватизације за потребе 
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања1 и то:  

1. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
2. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту; 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора 

од најмање шест месеци. 
 
 
II  Иако је Агенција обавезна да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да 
ћу сам/а за потребе поступка прибавити документацију наведену у ставу I изјаве: 2 
 
Упознат/а сам да, уколико наведену документацију не доставим до истека рока за подношење 
пријавe на јавни конкурс, моја пријава на јавни конкурс неће бити разматрана. 
 
У складу са Законом о заштити података о личности, мој ЈМБГ се може користити искључиво 
у сврху прикупљања података неопходних за учествовање на јавном конкурсу. 
 
.......................................... 
           (ЈМБГ кандидата) 
 
................................................ 
               (место)  
                                   ..........................................                                                                                       
................................................ 

        (датум)                                                                                (потпис даваоца изјаве) 
 

 
 

                                                 
1 Сагласно одредби члана 12. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; број 87/2018) обрада 
података о личности је законита, између осталог, ако је лице на које се подаци односе пристало на обраду својих 
података о личности за једну или више посебно одређених сврха. 
 
 

2 Потребно је заокружити број испред опције за коју се странка одлучила. 
  


