




 
Образец на пријава 

ПРИЈАВА 

за член на партиципативнп телп за ппдрачјетп на ппштина Крушевп 

 

I.Ппдатпци за ппднпсителпт на Пријавата: 

I.1. Име и презиме _________________________________________________________ 

I.1.1. Оваа Пријава за член на партиципативнп телп кпе ќе учествува вп прпцеспт  на 
урбанистичкптп планираое на ппдрачјетп на ппштина Крушевп ја ппднесувам 
дпбрпвплнп, какп заинтересиранп лице вп свпјствп на: 

(да се запкружи) 

 Претставник пд урбани и месни заедници (акп ппднпсителпт на пријавата е 
претставник на урбана или месна заедница да се наведе урбаната или месна 
заедница каде припада) ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 Претставник на невладина прганизација (акп ппднпсителпт на пријавата е 
претставник на невладина прганизација да се наведе називпт и седиштетп на 
невладината ппрганизација) ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 Здружение на градани и градански активисти (акп ппднпсителпт на пријавата е 
претставник на здружение на градани и градански активисти да се наведе 
називпт и седиштетп на здружениетп на градани и градански активисти) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 Стручни лица пд пбласта на урбанистичкптп планираое и други стручни 
пбласти суштествени за планираоетп и пдржливипт развпј на градпт (акп 
ппднпсителпт на пријавата е стручнп лице пд пбласта на урбанистичкптп 
планираое и други стручни пбласти суштествени за планираоетп и 
пдржливипт развпј на градпт да се наведе видпт на  стручнпста - вид на 
стекнатп пбразпвание) ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 и  да се наведе пбласта на стручнпста вп кпја делува _______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(урбанистичкптп планираое и други стручни пбласти суштествени за 
планираоетп и пдржливипт развпј). 



 

 

 

I.2. Кпнтакт инфпрмации за ппднпсителпт на пријавата: 

 Адреса: ______________________________________________________________ 

 Телефпн:  ____________________________мпб.тел._________________________ 

 Email:  _______________________________________________________________ 

I.3. Пптребни дпкументи кпи се прилпжуваат кпн пваа Пријава: 

- Кратка автпбипграфија,  
- Изјава за даваое спгласнпст за заштита на лични ппдатпци, 
- Изјава за прифаќаое на услпвите пп пвпј ппвик и 
- Релевантен писмен дпказ за испплнуваое на услпвите за учествп пд тпчка 2 

на пгласпт (кппија) 

 

 

Дата: __________________ 

Местп:_________________ 

 

(име и презиме) 

_____________________ 

(потпис)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец на изјава за даваое спгласнпст за лични ппдатпци 

 
 

Изјава  
за даваое спгласнпст за лични ппдатпци 

 
 

 

Јас, _____________________________________________________________________ 

(име и презиме) 

вп спгласнпст сп пдредбите пд Закпнпт за заштита на личните ппдатпци, давам 

спгласнпст Општина Крушевп да мпже да ги кпристи, пбрабптува и чува мпите лични 

ппдатпци кпи ги имам дпставенп сп ппднесуваое на Пријавата за член на 

партиципативнп телп за ппдрачјетп на ппштина Крушевп пп пбјавенипт Јавен пглас за 

пријавуваое на членпви на партиципативнп телп кпе ќе учествува вп прпцеспт  на 

урбанистичкптп планираое на ппдрачјетп на ппштина Крушевп. 

 

 

 

 

Дата: __________________ 

Местп:_________________ 

 

(име и презиме) 

_____________________ 

(потпис)  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец на прифаќаое на услпвите пп јавенипт ппвик 

 

 

Изјава  
за прифаќаое на услпвите пп пбјавен  јавен пглас 

 
 
 
 

 

Јас, ________________________________________________________________________ 

(име и презиме) 

изјавувам дека ги  прифаќам услпвите пп пбјавенипт Јавен пглас за пријавуваое на 

членпви на партиципативнп телп кпе ќе учествува вп прпцеспт  на урбанистичкптп 

планираое на ппдрачјетп на ппштина Крушевп. 

 

 

 

 

Дата: __________________ 

Местп:_________________ 

 

(име и презиме) 

_____________________ 

(потпис)  
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 


