
 

 

РЕГИОНАЛНО ДРУШТВО ЗА  ТИО 
Зрењанин 
 

И З Ј А В А  
 

Изјављујем да сам у циљу учествовања на Такмичењу из техничког и информатичког 

образовања/Техника и технологија добровољно дао/дала личне податке и дајем овлашћење организаторима 

свих нивоа овог такмичења на која се пласирам (школски/општински/окружни/републички ниво) да унесе 

ове податке у електронску базу података, да воде потребну евиденцију о мојим резултатима на такмичењу у 

папирној и електронској форми и да јавно објаве резултате такмичења.   

РЕГИОНАЛНО ДРУШТВО ЗА  ТИО се као организатор републичког нивоа такмичења обавезује 
да ће ове податке, уколико остварим пласман на републички ниво за који је оно одговорно као 
организатор, користити само ради ефикасног вођења прописане евиденције о резултатима ученика 
на републичком нивоу, обраде потребних статистичких података, достављања тражених података 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да добијене податке неће учинити 
доступним неовлашћеним лицима.  
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Име и презиме ученика: 

Име и презиме предметног наставника: 

Школа и место: 

Потпис родитеља / старатеља за ученике: 
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