
Образец на пријава 
 

 

ПРИЈАВА за член на партиципативно тело за подрачјето на град Скопје 
 
 

I. Податоци за подносителот на Пријавата: 
 

I.1. Име и презиме    
 

I.1.1. Оваа Пријава за член на партиципативно тело кое ќе учествува во процесот на 

урбанистичкото планирање на подрачјето на град Скопје ја поднесувам доброволно, како 

заинтересирано лице во својство на: 

(да се заокружи) 

• Претставник од урбани и месни заедници (ако подносителот на пријавата е претставник 

на урбана или месна заедница да се наведе урбаната или месна заедница каде припаѓа 

_______________________________________________) 

• Претставник на невладина организација (ако подносителот на пријавата е претставник на 

невладина организација да се наведе називот и седиштето на невладината опрганизација 

___________________________________________) 

• Здружение на граѓани и граѓански активисти (ако подносителот на пријавата е 

претставник на здружение на граѓани и граѓански активисти да се наведе називот и 

седиштето на здружението на граѓани и граѓански активисти 

__________________________________________________________________) 

• Стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и други стручни области 

суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот (ако подносителот на 

пријавата е стручно лице од областа на урбанистичкото планирање и други стручни 

области суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот да се наведе видот на 

стручността (вид на стекнато образование) и да се наведе областа на стручноста во која 

делува ________________________________________________________ (урбанистичкото 

планирање и други стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој). 

 

I.2. Контакт информации за подносителот на пријавата: 

 

– Адреса:    ________________________________________________________   

– Телефон:   



2  

– Е-пошта:    
 

 

I.3. Потребни документи кои се приложуваат кон оваа Пријава: 

- Кратка автобиографија, 

- Изјава за давање согласност за заштита на лични податоци, 

- Изјава за прифаќање на условите по овој повик и 

- Релевантен писмен доказ за исполнување на условите за учество од точка 2 на огласот 

(копија) 

 

 

Дата: 

Место:   

  (име и презиме) 

  (потпис) 
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Образец на изјава за давање согласност за лични податоци 
 
 
 
 
 

Изјава за давање согласност за лични податоци 
 
 
 
 
 

Јас (име и презиме) во согласност со одредбите 

од Законот за заштита на личните податоци давам согласност град Скопје да може да ги користи, 

обработува и чува моите лични податоци кои ги имам доставено со поднесување на Пријавата за 

член на партиципативно тело за подрачјето на град Скопје по објавениот Јавен оглас за 

формирање на партиципативно тело кое ќе учествува во процесот на урбанистичкото планирање 

на подрачјето на град Скопје. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата:    
 

Место:   

  (име и презиме) 
 

  (потпис) 
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Образец на прифаќање на условите по јавениот повик 
 
 
 

Изјава за прифаќање на условите по објавен јавен повик 
 
 
 
 

 
Јас (име и презиме) изјавувам дека ги 

прифаќам условите по објавениот Јавен оглас за формирање на партиципативно тело кое ќе 

учествува во процесот на урбанистичкото планирање на подрачјето на град Скопје. 

 
 
 

Дата:      (име и презиме) 

 

Место:     (потпис) 


