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ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ ЗА БЕЗБЕДНОСНУ ПРОВЕРУ ПРЕДУЗЕТНИКА

Сагласност за безбедносну проверу
предузетника

Образац: ОБР.-2
Ознака степена тајности: ИНТЕРНО

ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ САГЛАСНОСТИ

1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,
као и претходна имена и презимена

2. ЈМБГ

3. Подаци о служби у страним војскама и
паравојним формацијама

Држава - име
оружаних снага

Период

4. Дугови настали услед финансијских
задужења или преузетих гаранција

Висина
финансијских

обавеза

Име Финансијске
институције

5. Други подаци и чињенице, осим
наведених података, које физичко лице
чине подложним утицајима и притисцима
који представљају безбедносни ризик

6. Да ли су и када вршене безбедносне
провере

7. Да ли је раније дата сагласност и под
којим бројем

8. Подаци о запосленима Укупан број
запослених

Подаци о запосленима који дају
сагласност

Број
запослених

Врста послова које
обављају

1.

2.

3.

9. Подаци о осудама за кривично дело,
привредни преступ и прекршај правног
лица и одговорних лица у правном лицу,
као и подаци о поступцима за кривично
дело, привредни преступ или прекршај
против правног лица и одговорног лица у
правном лицу који су у току

10. Подаци о контактима са страним
службама безбедности и обавештајним
службама

11. Подаци о учешћу у активностима
организације чије су активности и
циљеви забрањени



12. Подаци о одговорности за повреду
прописа који се односе на увоз и извоз
наоружања и војне опреме и робе
двоструке намене

13. Подаци о претходној безбедносној
провери

14. Подаци о праву својине или другом
стварном праву на непокретностима,
подаци о праву својине на другим
стварима уписаним у јавни регистар, као
и податак о годишњем финансијском
извештају за претходну годину у складу
са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија

НАПОМЕНА: Чланом 10. Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме прописано је да ако
Министарство трговине, туризма и телекомуникација одбије упис у Регистар или донесе решење о
брисању из Регистра, лице може поднети нови захтев за упис након отклањања разлога о одбијању
уписа или брисању из Регистра.

Дајем писмену и неопозиву сагласност да се приликом вршења безбедносне провере за упис у Регистар
прикупљају и обрађују сви неопходни подаци у циљу испуњавања посебних услова који су од значаја за
заштиту безбедносних и других интереса Републике Србије а складу са прописима о заштити података о
личности, и уједно под свим видовима одговорности тврдим да су подаци који се наводе у обрасцу
9Ц истинити и тачни.

Место:
Датум: ПОТПИС ДАВАОЦА САГЛАСНОСТИ



Сагласност за безбедносну проверу Образац: ОБР-2_01
Ознака степена тајности:ИНТЕРНО

ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ САГЛАСНОСТИ
1. Пословно име правног лица и седиште,

као и претходни називи седишта

2. МБ

3. ПИБ

4 Име и презиме заступника

5. Датум и место и место оснивања

6. Подаци о организационим јединицама,
огранцима, зависним друштвима и
другим облицима повезивања

7. Порекло оснивачког капитала укључујући
и промене у последње три године

8. Подаци о запосленима Укупан број
запослених

Подаци о запосленима који дају
сагласност

Број
запослених

Врста послова које
обављају

1.

2.

3.

9. Подаци о осудама за кривично дело,
привредни преступ и прекршај правног
лица и одговорних лица у правном лицу,
као и подаци о поступцима за кривично
дело, привредни преступ или прекршај
против правног лица и одговорног лица у
правном лицу који су у току

10. Подаци о контактима са страним
службама безбедности и обавештајним
службама

11. Подаци о учешћу у активностима
организације чије су активности и
циљеви забрањени

12. Подаци о одговорности за повреду
прописа који се односе на увоз и извоз
наоружања и војне опреме и робе
двоструке намене

13. Подаци о претходној безбедносној
провери



14. Подаци о праву својине или другом
стварном праву на непокретностима,
подаци о праву својине на другим
стварима уписаним у јавни регистар, као
и податак о годишњем финансијском
извештају за претходну годину у складу
са законом који уређује рачуноводство и
ревизију

НАПОМЕНА: Чланом 10. Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме прописано је да ако
Министарство трговине, туризма и телекомуникација одбије упис у Регистар или донесе решење о
брисању из Регистра, лице може поднети нови захтев за упис након отклањања разлога о одбијању
уписа или брисању из Регистра.

Дајем писмену и неопозиву сагласност да се приликом вршења безбедносне провере ради уписа у
Регистар прикупљају и обрађују подаци наведени у овом обрасцу у складу са прописима о заштити
података о личности.

Место
Датум ПОТПИС ДАВАОЦА САГЛАСНОСТИ
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