
Образец бр. 1 
 

БАРАЊЕ 

 

1. Податоци за подносителот на барањето:  

1.1  Податоци за подносител на барањето- физичко лице 

 Име: ____________________________________________ 

 Презиме: ________________________________________ 

 Aдреса на живеење и место на доставување на писмена:  

 Контакт-телефон: _________________________________  

 Eлектронска пошта: _______________________________   

 

1.2  Податоци за подносител- здружение на граѓани 

(Во статутот на здружението задолжително треба да бидат целите кои се од 

јавен интерес, неговиот непрофитен карактер и истото активно да дејствува 

во областа на заштита на личните податоци и во заштита на правата и 

слободите на субјектите на лични податоци- член 100 став (2) од законот за 

заштита на личните податоци) 

 

 Назив: _____________________________________________________ 

Седиште: ___________________________________________________  

Mесто на доставување на писмената: 

____________________________________________________________ 

 Контакт- телефон: _____________________________________________ 

Електронска пошта: ____________________________________________ 

Име и презиме и адреса на живеење на физичкото лице кое го овластило 

здружението во негово име во однос на неговите лични податоци:  

(Во прилог на барањето, потребно е да го доставите и овластувањето со 



кое физичкото лице го овластило здружението да  поднесе барање во 

негово име во однос на заштита на неговите лични податоци) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.3 Податоци за законскиот застапник доколку го има:  

Име: _________________________________________________ 

Презиме: _____________________________________________ 

Контакт- телефон: _____________________________________ 

2. Податоци за правното/физичкото лице кое сметате дека ги повредило 

Вашите лични податоци: 

Назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице:  

________________________________________________________________ 

Седиште на правното лице/адреса на живеење на физичкото лице:  

________________________________________________________________   

Teлефон: ________________________ 

Факс(доколку знаете): ____________________ 

Електронска пошта(доколку знаете): __________________ 

3. Краток опис на повредата на Вашите лични податоци:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.Специфицирајте ги документите кои ги давате во прилог како докази го 

поткренуваат погоре наведеното барање:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

Тврдам дека погоре наведените податоци се точни и целосни:  

 

Датум:                                                                              Потпис на подносителот* 

__.__.20__                   _________________________ 

 *Актите во хартиена форма се потпишуваат своерачно, додека 

електронските исправи се комплетираат со отпечатено име на потписникот 

и се поврзуваат со општоприфатен електронски потпис во согласност со 

прописите што ја уредуваат употребата на електронските документи, 

електронскиот потпис и електронскиот печат и електронски договорените 

услови во управни и судски постапки. 

  


