
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), 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 код Агенције за безбедност саобраћаја ради 

остваривања права на Семинар унапређења знања за возаче којима је 

одузета возачка дозвола и тим поводом дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

I Сагласан/на 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 

 

…………………………… 

          (место) 

……………………………година                 …………………………… 

          (датум)                                                          (потпис даваоца изјаве)                            

 

 

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне 

податке, изјављујем да ћу сама за потребе поступка прибавити: 

 

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни за одлучивање. 

 

б) следеће податке:  

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………. 

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

одлучивање органа не поднесем у року од 15 дана, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

…………………………… 

       (место) 

…………………………… година                ……………………………… 

       (датум)                                                             (потпис даваоца изјаве)                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Лица која желе да Агенција 

у њихово име прибави 

Уверење МУП-а и потврду 

суда, треба да попуне и 

потпишу се само испод првог 

дела Изјаве под I, а остатак 

Изјаве не попуњавају. 

Лица која желе да сама 

прибаве Уверење МУП-а и 

потврду суда, треба да 

заокруже а) и потпишу се 

испод дела Изјаве под II, а  

горњи део изјаве под I не 

попуњавају. 

Лица која желе да сама 

прибаве или Уверење 

МУП-а или потврду суда, 

треба да заокруже б), и под 

бројевима 1. до 4. наведу 

назив документа који желе 

сама да прибаве и потпишу 

се испод дела Изјаве под II, а 

горњи део изјаве под I не 

попуњавају. 


