
 

 

OBRAZAC PRISTANKA – ZA OTKRIVANJE IMENA I LIČNIH PODATAKA DRUGIM LICIMA 
(Kucajte ili koristite štampana slova, osim u potpisu) 

 
Vaše ime:     

 
Naziv škole ili druge ustanove protiv koje ste podneli ovu pritužbu:    

 
 
 

• Ovim obrascem se utvrđuje da li Kancelarija za građanska prava (OCR) može da saopšti vaše ime i 
druge lične podatke kada utvrdi da će to pomoći u istrazi i rešavanju vaše pritužbe. 

 

• Na primer, da bi utvrdila da li je škola diskriminisala određenu osobu, OCR često mora da otkrije ime te 
osobe i druge lične podatke zaposlenima u toj školi radi provere činjenica ili pribavljanja dodatnih 
informacija. Kada OCR to radi, OCR obaveštava zaposlene da su svi oblici osvete toj osobi i drugim 
pojedincima koji su povezani sa tom osobom zabranjeni.  OCR takođe može da otkrije ime osobe i lične 
podatke prilikom razgovora sa svedocima i konsultacija sa stručnjacima. 

 

• Ako OCR nema odobrenje da otkrije vaše ime ili lične podatke kao što je prethodno opisano, OCR može da 
odluči da zatvori vašu pritužbu ako utvrdi da je neophodno da obelodani vaše ime ili lične podatke da bi 
utvrdila da li vas je škola diskriminisala. 

 

NAPOMENA:  Ako dostavite pritužbu kancelariji OCR, OCR može da objavi određene informacije o vašoj pritužbi 
u štampi ili opštoj javnosti, uključujući naziv škole ili ustanove, datum kada je vaša pritužba podneta, tip 
diskriminacije o kojem je reč u vašoj pritužbi, datum kada je vaša pritužba rešena, odbačena ili zatvorena, osnovne 
razloge za odluku OCR ili druge informacije u vezi sa njom.  Nijedna informacija koju OCR objavi u štampi ili 
opštoj javnosti neće sadržati vaše ime ili ime osobe u čije ste ime podneli pritužbu. 
NAPOMENA:  OCR traži od vas da odgovorite kada bude tražila informacije od vas. Odsustvo saradnje u istrazi 
OCR i aktivnostima na rešavanju slučaja može da dovede do zatvaranje vaše pritužbe. 

 
Potpišite odeljak A ili odeljak B (ali ne oba) i pošaljite OCR: 

• Ako ste pritužbu podneli u svoje ime, potrebno je da potpišete ovaj obrazac. 
• Ako ste pritužbu podneli u ime druge određene osobe, ovaj obrazac treba da potpiše ta osoba. 

 

IZUZETAK:  Ako je pritužba podneta u ime određene osobe koja je mlađa od 18 godina ili je zakonski 
nesposobna odrasla osoba, obrazac mora da potpiše roditelj ili zakonski staratelj te osobe. 

• Ako ste pritužbu podneli u ime klase ljudi a ne u ime određene osobe, potrebno je da vi potpišete obrazac. 
 
A.  Dajem OCR pristanak da otkrije moj identitet (i identitet mog maloletnog deteta/štićenika u čije 

ime je pritužba podneta) drugim licima radi napredovanja istrage OCR i aktivnosti sprovođenja 
propisa. 

 
 
 
Potpis Datum 

ILI 
 

B.  Ne dajem OCR pristanak da otkrije moj identitet (i identitet mog maloletnog deteta/štićenika u 
čije ime je pritužba podneta) drugim licima.  Jasno mi je da će OCR možda morati da zatvori 
moju pritužbu. 

 
 
 
Potpis Datum 
Izjavljujem pod punom kaznenom i odgovornošću za krivokletstvo da je istinito i tačno da sam gore imenovana osoba, a ako je pritužba podneta u ime maloletnog 
deteta/štićenika, da sam roditelj ili zakonski staratelj te osobe. Ova izjava se odnosi samo na identitet osoba i ne važi za tvrdnje iznete u pritužbi.  

 
Ažurirano u aprilu 2014. god. 


	Vaše ime: 
	Naziv škole ili druge ustanove protiv koje ste podneli ovu pritužbu 1: 
	Datum: 
	Datum_2: 


