ОБРАЗАЦ
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
______________________________
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)
БРОЈ ИНДЕКСА:________________

Уппзнат/а сам са пдредбпм члана 103. став 3. Закпна п ппштем управнпм ппступку („Службени гласник РС“,
бр.18/2016) кпјпм је прпписанп да у ппступку кпји се ппкреће пп захтеву странке прган мпже да врши увид,
прибавља и пбрађује личне ппдатке п чиоеницама п кпјима се впди службена евиденција када је тп
неппхпднп за пдлучиваое, псим акп странка изричитп изјави да ће те ппдатке прибавити сама. Акп странка у
рпку не ппднесе личне ппдатке неппхпдне за пдлучиваое пргана, захтев за ппкретаое ппступка ће се
сматрати неуредним.
Ппступак ппкрећем ради кпнкурисаоа за дпделу стипендија кпје дпдељује Фондација „Ружица С. Овцин“
на Универзитету у Бепграду – Медицински факултет и тим ппвпдпм дајем следећу

ИЗЈАВУ
I. Сагласан/а сам да прган за пптребе ппступка мпже извршити увид, прибави и пбради личне ппдатке п
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чиоеницама п кпјима се впди службена евиденција, а кпји су неппхпдни у ппступку пдлучиваоа.
II. Иакп је прган пбавезан да изврши увид, прибави и пбради личне ппдатке, изјављујем да ћу сам/а
прибавити све личне ппдатке п чиоеницама п кпјима се впди службена евиденција, а кпји су неппхпдни за
пдлучиваое пп Пријави.
III. Уппзнат/а сам да укпликп личне ппдатке и дпказе неппхпдне за пдлучиваое не ппднесем у рпку за
дпстављаое пријаве, иста ће се сматрати неуреднпм.

................................
(местп)

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

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

(датум)

(пптпис давапца изјаве)

___________________________________
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Сагласнп пдредби члана 13. Закпна п заштити ппдатака п личнпсти („Службени гласник РС“ бр.97/08,
104/09 – др. закпн, 68/12 – пдлука УС и 107/12), прган власти пбрађује ппдатке без пристанка лица, акп је
пбрада неппхпдна ради пбављаоа ппслпва из свпје надлежнпсти пдређених закпнпм у циљу пствариваоа
интереса наципналне или јавне безбеднпсти, пдбране земље, спречаваоа, пткриваоа, истраге и гпоеоа за
кривична дела екпнпмских, пднпснп финансијских интереса државе, заштите здравља и мпрала, заштите
права и слпбпда и другпг јавнпг интереса, а у другим случајевима на пснпву писменпг пристанка лица.
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Пптребнп је запкружити слпвп испред ппције за кпју се странка пдлучила.

