
На основу члана 13.  и   члана 15.  став 1. Закона о заштити података о личности („Службени 

гласник РС“, број  87/18), а ради учествовања на огласу за именовање судија поротника, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“, број 70/2019, од 02.10.2019. године, дајем следећу   

   

  

И З Ј А В У  

  

I Сагласан/а сам да Високи савет судства, 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
:  

  

  

Сагласн/а сам да се мој ЈМБГ, у складу са Законом о заштити података о личности, користи 

искључиво у сврху прикупљања података неопходних за учествовање на огласу за избор судија.  

  

  

  

  

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

           (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 именовања судија поротника прибавити следеће податке (кандидат треба 

да заокружи шта од наведених доказа доставља):  

 

1. Оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије   

2. Уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци)  

3. Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци)   

 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање Високог савета  

судства не поднесем до истека рока за подношење пријава, пријава ће се сматрати неуредном.  

  

   

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

      (место и датум)                                                                       (потпис даваоца изјаве)  

                                                      
1  Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 87/18),  прописује да oбрада коју врше надлежни 

органи у посебне сврхе је законита само ако је та обрада неопходна за обављање послова надлежних органа и ако је 

прописана законом. Таквим законом се одређују најмање циљеви обраде, подаци о личности који се обрађују и сврхе обраде 

(члан 13).. Ако се обрада заснива на пристанку, руковалац мора бити у могућности да предочи да је лице пристало на обраду 

својих података о личности (члан 15. став 1). 

 

  
  

 

 


