
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

Пријављујем се на конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку,  

објављен дана______________________године, за потребе Полицијске управe 

____________________________________. 
 

Уколико, по спроведеном   поступку, будем примљен у Центар за основну полицијску обуку, 

прихватам обавезе из конкурса. 
 

Уз ову изјаву прилажем: 
 

-  образац  пријаве на конкурс за упис у Центар за основну полицијску обуку, 

-  извод из здравственог картона ординирајућег лекара, на обрасцу који се добија у 

полицијској станици, 

-  оверену   фотокопију   дипломе   о   завршеном   средњем   образовању   и 

васпитању, 

-  оверене фотокопије сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и 

васпитања, 

-  доказ о успешно завршеним основним струковним односно основним академским 

студијама на Криминалистичко- полицијском универзитету (за кандидате који су 

свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета), 
-  оверену  фотокопију  личне  карте  која  није  чипована  или  очитану личну карту са 

чипом, 
-   оверену фотокопију возачке дозволе “Б” категорије. 

 

У циљу бржег и ефикаснијег спровођења поступка, иако је орган обавезан да изврши 

увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу сам/а прибавити следеће податке 

(кандидат треба да заокружи шта од наведених доказа сам доставља): 
1
 

1. оригинал уверења о држављанству  (не старије од шест месеци), 

2. оригинал извода из матичне књиге рођених, 

3. оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води 

кривични поступак (не старије од шест месеци). 
 

 

КАНДИДАТ         ЈМБГ 

 
___________________________________________ 

     /Име и презиме/ 
 

/Број поште и место/ 
 

 
 

/Улица и број/ 

 
Телефон: 

у стану_____________________, мобилни____________________ . 
 

 

 

 
 

                       /Потпис/ 

 

1 
Упознат/а сам са одредбом члана 103. Закона о општем управном  поступку  („Службени гласник 

РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), којом се прописује 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. 


