До
УСТАВЕН СУД НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Ул. Кеј „Димитар Влахов“ бр.19
- Скопје

БАРАЊЕ

за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3
од Уставот на Република Северна Македонија

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Физичко лице
Име:

Презиме:

Улица

Адреса на живеење

Место

Број

Општина

Телефон за контакт:
Податоци за полномошник (доколку подносителот има полномошник)*
* НАПОМЕНА: Полномошното задолжително да се достави во оригинал
Име и презиме

Адреса
Телефон за контакт:

II. ПРЕДМЕТ НА БАРАЊЕТО
Барање за заштита на правото или слободата од членот 110 алинеја 3 од
Уставот (слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на

мислата; политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на
граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка
припадност)

Повредено со:
А. конечен или правосилен поединечен акт; или
Б. со дејство
* Доколку повредата е сторена со поединечен акт го пополнувате делот А
А. Kонечен или правосилен поединечен акт
Назив на актот

Доносител на актот
Број на актот и
датум на донесување
Датум на прием
Датум кога поединечниот акт
станал конечен односно
правосилен

* Доколку повредата е сторена со дејство го пополнувате делот Б
Б. Дејство со кое е сторена повредата

(опишете го дејството со кое е сторена повредата, наведете го датумот кога тоа е преземено и
денот на дознавањето за преземање на дејството)

III. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Факти и докази на кои се заснова барањето

Причини поради кои се бара заштита

IV. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ
Предлог за одлучување по барањето за заштита на слободите и правата

Посебен предлог (времена мерка)

* Опционо

Со оглед на тоа што од извршувањето на оспорените поединечни акти или
дејствија може да настанат неостранливи или тешко отстранливи последици
___________________________________________________________________
(образложете ги причините)

предлагам Уставниот суд да донесе решение за запирање на извршувањето на
_________________________________________________________________________________
(наведете го поединечниот акт или дејство)

до донесување на конечна одлука.

V. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО

* Полињата во образецот не се лимитирани

Подносител,
_____________________________
Потпис

