МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ФОРМУЛАР ЗА ОТВАРАЊЕ НАЛОГА У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИСТЕМА
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – МОДУЛ
ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – ШПЕДИЦИЈА

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ
Назив правног лица
Матични број
ПИБ
Адреса (улица и број)
Место
Контакт телефон
Адреса електронске поште (е-mail)
Име и презиме одговорног лица

3131

ЈМБГ
Контакт телефон

ДА ЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИМА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ
ДА

НЕ

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОМ ЗА КОЈЕГ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ
Име и презиме
ЈМБГ

3131

Контакт телефон
Адреса електронске поште (е-mail)
Гранични прелаз

Mali Zvornik

ИЗЈАВА О ПРИСТАНКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ: Овим путем потврђујем да ме
је Управа за ветерину, у складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности, претходно упознала да ће подаци
које сам дао о себи, попуњавањем овог обрасца, бити даље обрађивани и коришћени и то за потребе вођења евиденције
приступа систему које користи Управа за ветерину. У складу са свим наведеним дајем пристанак за обраду свих података
о мојој личности које сам о себи дао у овом обрасцу, као и података које Управа за ветерину о мени прикупи од других
лица. Овај пристанак важи до мог писменог опозива.
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ОДГОВОРНОСТ ДУЖЕЊА НАЛОГА: Подаци о налогу (корисничко име и шифра) представљају поверљиве податке, и
корисник је дужан да их третира као такве. За неовлашћено одавање и коришћење ових података у потпуности је
одговоран корисник који је дати налог задужио. Рачунар који се користи за приступ информационом систему мора бити
адекватно заштићен одговарајућим антивирус софтвером, који се редовно ажурира, што представља обавезу корисника
налога. За било какве упаде и неовлашћене радње извршене преко овог налога одговоран је корисник тог налога. Овим
изјављујем да сносим пуну одговорност за последице до којих може доћи због непоштовања правила, тј. злоупотребе
података.

Потпис одговорног лица
____________________________

Лице које задужује налог
м.п.

име и презиме одговорног лица
(штампаним словима, потпис)

име и презиме лица које задужује налог

(штампаним словима, потпис)

Електронско подношење захтева за отварање налога у систему Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Управа за ветерину – Модул граничне ветеринарске инспекције
подноси се на адресу електронске поште: spedicija.vet@minpolj.gov.rs
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