
 
 
 
 
 
Упозната сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку ( „Сл. 
Гласник РС“ број18/2016 и 95/18) 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 
поступку не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним. 
 
За потребе спровођења Јавног позива за упис деце  у припремни предшколски програм  у 
трајању од 4 сата у Предшколску установу „Нада Наумовић“ из Крагујевца дајем следећу 
 

И З Ј А В У 

I Сагласан/а сам да ПУ„Нада Наумовић“ за потребе Јавног позива за упис деце  у 

припремни предшколски програм у трајању од 4 сата изврши увид , прибави и обради 

личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, a који су неопходни 

за одлучивање.  

............................. 
( место) 
 
..................................... ............................................................... 
( датум) ( потпис даваоца изјаве ) 
 

II Иако је ПУ„Нада Наумовић“ обавезна да изврши увид , прибави и обради личне 

податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе Јавног позива за упис деце  у припремни 

предшколски програм  у трајању од 4 сата прибавити следеће (заокружити редни број):  

1. Извод из матичне књиге рођених 

2. Извод из матичне књиге умрлих 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке, односно документа, неопходне за 

одлучивање органа не поднесем у року одређеном за време трајања Јавног позива, 

Захтев за ће се сматрати неуредним и неће се разматрати. 

............................. 
( место) 
 
..................................... ............................................................... 
( датум) ( потпис даваоца изјаве ) 
 

Сагласно одредби чл. 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 обрађује податке без пристанка лица , 
ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу 
остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, 
откривања , истраге и гоњења за кривична дела , економских односно финансијских интереса 
државе , заштите здравља и морала , заштите права и слобода и др. јавног интереса, а у другим 
случајевима на основу писменог пристанка лица,. 
 


