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Пуномоћје
Упозорење: Образац пуномоћја се користи искључиво када подносилац представке није имао заступника у тренутку попуњавања обрасца представке или уколико подносилац представке жели да промени заступника наведеног у обрасцу представке поднете Суду. Ако подносилац представке има заступника у време подношења представке, потребно је попунити одељак C или D у самом обрасцу представке.
Молимо вас да имате у виду да се пуномоћје може правилно испунити искључиво у програму Adobe Reader 9  и новијем који се може преузети са www.adobe.com. Сачувајте на компјутеру копију пуномоћја, попуните га користећи програм Adobe Reader, одштампајте и  пошаљите Суду.
Кодирана налепница
Ако сте већ добили кодиране налепнице од Европског суда  за људска права, молимо вас да једну налепницу залепите  овде.
Позивни број
Ако сте већ од Суда добили референтни број у вези са овим  притужбама, молимо вас да га наведете овде.
1. Подносилац представке
1. The applicant
1.1. Појединац
1.1. The applicant individual
Овај одељак попуњавају искључиво физичка лица која се појављују као подносиоци представке. Ако је подносилац представке организација, молимо вас да пређете на одељак 1.2.
1. Презиме
2. Име/имена
5. Држављанство
6. Адреса
7. Телефон (са међународним позивним бројем)
8. Eлектронска пошта (ако je имате)
нпр. 31/12/1960 
3. Датум рођења
Д       Д        М       М         Г         Г         Г          Г
9. Пол
мушки
женски
4. Место рођења
1.2. Организација
1.2. The applicant organisation
Овај одељак попуњавају само привредни субјекти, НВО, удружења или друга правна лица која се појављују као подносиоци представке. У том случају, молимо вас да попуните и одељак 3.1. 
10. Назив
11. Идентификациони број (ако постоји)
14. Регистрована адреса
15. Телефон (са међународним позивним бројем)
16. Eлектронска пошта
12. Датум регистровања или оснивања (ако постоји)
нпр. 27/09/2012 
Д       Д        М       М         Г         Г         Г          Г
13. Делатност
2. Заступник/заступници појединца као подносиоца представке
2. Representative of the individual applicant
Ако је представку у име појединца поднела особа која није адвокат (нпр. блиски сродник, пријатељ, родитељ или старатељ),  та особа мора попунити одељак 2.1, а ако представку подноси адвокат, он мора попунити одељак 2.2. У оба случаја одељак  2.3. мора бити попуњен.
2.1. Особа која није адвокат
2.2. Non-lawyer
17. Својство/повезаност/функција 
18. Презиме
19. Име/имена
20. Држављанство
21. Адреса
22. Телефон (са међународним позивним бројем)
23. Факс
24. Eлектронска пошта
2.2. Адвокат
2.2. Lawyer
25. Презиме
26. Име/имена
27. Држављанство
28. Адреса
29. Телефон (са међународним позивним бројем)
30. Факс
31. Eлектронска пошта
2.3. Пуномоћје 
3.3. Authority
Подносилац представке овлашћује заступника да га заступа тако што ће ставити свој потпис у првој кућици у наставку;  наведени заступник такође мора својим потписом у другој кућици да потврди да је сагласан да заступа странку.
Овим овлашћујем горенаведену особу да ме заступа у поступку пред Европским судом за људска права, а у вези са мојом   представком поднетом сходно члану 34 Конвенције.
32. Потпис подносиоца представке
33. Датум
нпр. 27/09/2015
Д       Д        М       М         Г         Г         Г          Г
Овим пристајем да заступам подносиоца представке у поступку пред Европским судом за људска права, а у вези са представком поднетом сходно члану 34 Конвенције.
34. Потпис заступника
35. Датум
нпр. 27/09/2015
Д       Д        М       М         Г         Г         Г          Г
Електронска комуникација између заступника и Суда
36. Eлектронска пошта за eComms налог (ако заступник већ користи eComms, молимо вас да наведете адресу електронске поште постојећег eComms налога)
Попуњавањем овог поља пристајете на коришћење eComms система. 
3. Заступник/заступници организације која је подносилац представке
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Ако је подносилац представке организација, она мора да у поступку пред Судом буде заступана од стране особе која је овлашћена да предузима радње у њено име и за њен рачун (нпр. уредно овлашћеног директора или запосленог). Подаци о заступнику морају бити наведени у одељку 3.1. Ако заступник овласти адвоката да заступа организацију, онда треба попунити и одељке 3.2. и 3.3.
3.1. Особа овлашћена за заступање
3.1. Organisation official
37. Својство/повезаност/функција (молимо да доставите доказ) 
38. Презиме
39. Име/имена
40. Држављанство
41. Адреса
42. Телефон (са међународним позивним бројем)
43. Факс
44. Eлектронска пошта
3.2. Адвокат
3.2. Lawyer
45. Презиме
46. Име/имена
47. Држављанство
48. Адреса
49. Телефон (са међународним позивним бројем)
50. Факс
51. Eлектронска пошта
3.3. Пуномоћје 
3.3. Authority
Овлашћена особа у организацији која је подносилац представке, мора својим потписом у првој кућици у наставку да овласти  адвоката да заступа наведену организацију; адвокат такође мора својим потписом у другој кућици да потврди да је сагласан  да заступа странку.
Овим овлашћујем особу наведену у одељку 3.2. да заступа организацију у поступку пред Европским судом за људска права, а у  вези са представком поднетом сходно члану 34 Конвенције.
52. Потпис особе овлашћене за заступање
53. Датум
нпр. 27/09/2015
Д       Д        М       М         Г         Г         Г          Г
Овим пристајем да заступам поменуту организацију у поступку пред Европским судом за људска права, а у вези са представком   поднетом сходно члану 34 Конвенције.
54. Потпис адвоката
55. Датум
нпр. 27/09/2015
Д       Д        М       М         Г         Г         Г          Г
Електронска комуникација између заступника и Суда
56. Eлектронска пошта за eComms налог (ако заступник већ користи eComms, молимо вас да наведете адресу електронске поште постојећег eComms налога)
Попуњавањем овог поља пристајете на коришћење eComms система. 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Version: SRP - 2021/1
	Reference number: 
	1. Applicant surname: 
	2. Applicant first name(s): 
	3. Applicant date of birth: 
	4. Applicant place of birth: 
	5. Applicant nationality: 
	6. Applicant address: 
	7. Applicant telephone (including international dialling code: 
	8. Applicant email (if any): 
	9. Applicant sex female: 
	10. Organisation name: 
	11. Organisation identification number (if any): 
	12. Organisation date of registration (if any): 
	13. Organisation activity: 
	14. Organisation registered address: 
	15. Organisation telephone (including international dialling code): 
	16. Organisation email: 
	Button2: 
	17. Non Lawyer Capacity / relationship / function: 
	18. Non-lawyer surname: 
	19. Non-lawyer first name(s): 
	20. Non-lawyer nationality: 
	21. Non-lawyer address: 
	22. Non-lawyer telephone (including international dialling code): 
	23. Non-lawyer fax: 
	24. Non-lawyer email: 
	25. Lawyer surname: 
	26. Lawyer first name(s): 
	27. Lawyer nationality: 
	28. Lawyer address: 
	29. Lawyer telephone (including international dialling code): 
	30. Lawyer fax: 
	31. Lawyer email: 
	33. Date applicant signed Authority: 
	35. Date representative signed Authority: 
	36. Applicant's representative's email address for eComms: 
	37. Organisation Official Capacity / relationship / function: 
	38. Organisation Official surname: 
	39. Organisation Official first name(s: 
	40. Organisation Official nationality: 
	41. Organisation Official address: 
	42. Organisation Official telephone (including international dialling code): 
	43. Organisation Official fax: 
	44. Organisation Official email: 
	45. Organisation Official surname: 
	46. Organisation Official first name(s): 
	47. Organisation Official nationality: 
	48. Organisation Official address: 
	49. Organisation Official telephone (including international dialling code): 
	50. Organisation Official fax: 
	51. Organisation Official email: 
	53. Date organisation official signed Authority: 
	55. Date lawyer signed Authority: 
	56. Applicant organisation  representative's email address for eComms: 
	a_SingleFieldMax81: 
	a_TwoLineFieldMax275: 
	a_Address_Field_No_Limit_6_Lines: 
	a_Date_Field: 
	a_Address_Field_No_Limit_7_Lines: 
	a_Address_Field_No_Limit_9_Lines: 
	a_Checkbox: 
	a_Statement_Facts_Continued: 
	a_Section_I_List: 
	a_RadioButton: 
	a_Text_Field_With_Margins: 
	a_Address_Field_No_Limit_8_Lines: 
	a_Head_Reference: 
	a_Section_I_List_Num: 
	a_61_Long_Text_Box_Left: 
	a_61_Long_Text_Box_Right: 
	a_Statement_Violations_Left: 
	a_Statement_Violations_Right: 
	a_Statement_Facts: 
	a_SingleFieldMax10: 
	DateComb8: 



