
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ 
   

I ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

   

1. Име и презиме узбуњивача    

2. Контакти 

узбуњивача: 

адреса    

телефон    

мобилни 

телефон 

   

имејл    

3. Назив и адреса органа јавне 

власти у коме је узбуњивач 

запослен 

   

   

   

4. Назив радног места 

узбуњивача 

   

   

5. Име и презиме трећег лица 

уколико се захтев подноси 

преко њега 

   

   

   

6. Контакти 

трећег лица: 

адреса    

телефон    

мобилни 

телефон 

   

телефон на 

послу 

   

имејл    

   

II ОПИС СЛУЧАЈА 

   

1. Начин сазнања информације 

која је предмет пријаве  

   

2. У којој организационој 

јединици је дошло до повреде 

из пријаве 

   

3. На који начин је дошло до 

повреде из пријаве 

   

4. Кратак опис случаја    

   

  



 

III ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕТЕ У ВЕЗИ СА РАЗОТКРИВАЊЕМ 

   

1. Да ли је узбуњивач покушао 

пријаву случаја унутар органа 

по интерној процедури 

Молимо Вас да укратко 

наведете коме, када и на који 

начин 

Молимо Вас да, уколико 

имате сазнања о току 

поступка, наведете докле се 

стигло са поступком по 

пријављеном случају 

   

2. Да ли је узбуњивач покушао 

да пријави случај другим 

надлежним органима 

Молимо Вас да укратко 

наведете коме, када и на који 

начин 

Молимо Вас да, уколико 

имате сазнања о току 

поступка, наведете докле се 

стигло са поступком по 

пријављеном случају 

   

3. Да ли је узбуњивач покушао 

да пријави случај медијима, 

невладиним организацијама 

или неким другим субјектима 

Молимо Вас да укратко 

наведете коме, када и на који 

начин 

Молимо Вас да наведете да ли 

су ти субјекти нешто 

предузели по пријављеном 

случају 

   

   

  



 

IV ИЗЈАВЕ 

Заштита анонимности (заокружите) 

1. Желим заштиту анонимности 

2. Не желим заштиту анонимности 

Заштита од одмазде (заокружите) 

Уколико се открије Ваш идентитет да ли желите заштиту од одмазде: 

1. Да 

2. Не 

Изјаве о веродостојности  

Подносилац захтева: 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци које сам навео/ла у 

овом захтеву, према мојим сазнањима, истинити. 

Треће лице: 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци веродостојно унети у 

захтев, онако како сам их добио/ла од лица у чије име подносим захтев. 

У     ,     године       

   (место)    (датум)       (име и презиме) 
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