
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД КРУШЕВАЦ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Пријава на оглас и изјава о прихватању услова из огласа објављеног у 

листoвима “Политика” и ''Победа'' од 19.03.2021. године, за отуђење неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини, путем јавног надметања. 
 

Јављам се на јавно надметање које ће се одржати у присуству Комисије и заинтересованих лица 

дана 23.04.2021. године  у 12 часова у у згради Градске управе Крушевац у сали 48, а по Огласу 

од 19.03.2021. године за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини. 

 

Катастарска парцела број   _________________________ 

 

КО   __________________________ 

  

        Уплату гарантног износа од ________________________ дин. извршена је на рачун 

бр. 840-1110804-54. 

       Подносим пријаву на објављени Оглас у листoвима “Политика” и ''Победа'' од 

19.03.2021. године за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини и 

изјављујем да прихватам услове из наведеног Огласа. 

       Пријаве се подносе у пријемниј канцеларији бр. 31, најкасније до 19.04.2021. године, 

до 12 часова, без обзира на начин доставе. 

Уз попуњену пријаву и изјаву о сагласности за увид у личне податке обавезно се подноси: 

фотокопија личне карте са очитаним подацима, доказ о уплаћеном гарантном износу, 

потврда о измирењу свих  обавеза по  основу изворних прихода Града.  
                                      

ПОДНОСИЛАЦ  ПРИЈАВЕ  

                                                                      

________________________________                                                                                  
(назив фирме) 

 
________________________________                                                                                        

(седиште) 
                                                               

________________________________                                                                          

(матични број) 
                                                               

________________________________                                                                                          

(ПИБ) 
                                                               

________________________________                                                                    

(потпис овлашћеног лица са печатом) 
                                                    

________________________________ 

                                                  (контакт телефон) 

                                                                
________________________________                                                                     

(рачун за повраћај гарантног износа) 



 

Изјавa  – образац 1 
 

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 Одељења за инвестиције,привреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Крушевца ради пријаве на јавно надметање и тим поводом дајем 
следећу 
 

И З Ј А В У 
 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у 
поступку одлучивања. 1  
 

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

                     (место) 
 

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

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

 
 

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, 
изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2 
 
 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који 
су неопходни за одлучивање.  
 
 б) следеће податке:3 
 
 

1. Очитану личну карту 

2. Извод из АПР-а 
 
3. ---------------------------------------------- 

 
Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање 
органа  не поднесем у року од.....//....дана, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним. 

 

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

                          (место) 
 
 

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

 
1 Сагласно одредби члана 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 87/18),  

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део 
личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, 
прибавити сама. 


